
DOMINGO       //ANO XCIV  -  EDIÇÃO Nº 31.279 

FORTALEZA - CE / R$ 4,00 93 ANOS

O VÍRUS QUE MUDOU TUDO
REPORTAGEM, PÁGINAS 12 A 20; CIÊNCIA&SAÚDE, PÁGINAS 22 A 25

ESPORTES

Fortaleza é goleado 
pelo Bahia e fi ca a um 
passo da Série B PÁGINA 35

Álbum celebra os 80 anos 
do múltiplo artista cearense 

Zé Tarcísio

VIDA&ARTE

PÁGINAS 1 A 3

Ceará vence Coritiba com 
2 a 0 e confi rma ida para a 

Copa Sul-Americana

ESPORTES

PÁGINA 37

ILUSTRAÇÕES CARLUS CAMPOS

1 ANO DE COVID-19
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ISOLAMENTO A última semana não foi leve. A que se inicia 
também não deverá ser. No reboque de mais de 400 mil 
casos confirmados de Covid-19 no Ceará, da alta de óbi-
tos em Fortaleza, da ocupação de leitos beirando os 100%, 
de mais de 70 casos suspeitos de reinfecção identificados, 
do estoque de vacinas chegando ao fim... um decreto que 
estabeleceu mais restrições sobre isolamento social, a me-
dida talvez mais importante para conter a disseminação 
do vírus- além do uso de máscara, claro. É a sensação de 
replay. Há pouco menos de um ano, outro decreto também 
nos pegava de surpresa, tirava a liberdade do ir e vir, dis-
tanciava famílias, falia negócios, desempregava pessoas. 
De lá para cá, foram tantos decretos e tantas repercussões. 

Quem circula por Fortaleza já viu os vários outdoors de 
empresários do ramo alimentício que afi rmam ser o Go-
verno o causador da fome no setor. Pais e educadores se 
aglomeraram nas ruas contra a suspensão das aulas pre-
senciais por 10 dias. De última hora, templos religiosos 

viraram serviço essencial. E as perguntas se acumulam, 
quase que sucumbindo os tantos números que uma doença 
consegue gerar. Porque se nos grupos de whats app discu-
timos e questionamos as atitudes da gestão pública, mui-
tas vezes esquecemos de ouvir as histórias de quem per-
deu alguém de forma precoce ou precisou deixar os fi lhos 
sozinhos em casa e se internar com 50% do pulmão com-
prometido. Sem saber como seria o amanhã. 

Muitas tensões se acumulam e não é para menos. No 
mundo inteiro não é diferente. Na verdade, em muitos 
países, houve fechamento completo de tudo que não fosse 
essencial por duas, três vezes. Há polícia na rua mandando 
as pessoas voltarem para casa. Não tem outra saída, isso 
é claro. As diferenças existem nas formas como os gover-
nos lidam, com que gana buscam vacinar sua população e 
com que perspectiva a sociedade entende o coletivo. Mas 
no lugar do consenso de que todo mundo deveria viver, fi ca 
o não dito do abre-fecha das instituições e suas tensões.   

MAIS UM DECRETO, TENSÕES E POUCO APRENDIZADO

Sara 
Oliveira
JORNALISTA 

DO O POVO

Câmara dos Deputados atirou 
Daniel Silveira na cova dos leões

Não há bolso que aguente tantos 
aumentos no ritmo do câmbio

Henrique 
Araújo

Irna 
Cavalcante

JORNALISTA 

DO O POVO

IRNACAVALCANTE@
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LIMITES Não há dúvida de que o deputado 
Daniel Silveira (PSL-RJ) foi jogado à cova 
dos leões por uma união conjuntural entre 
partidos do centrão e da esquerda em tor-
no do mesmo objetivo: estabelecer limites 
além dos quais o episódio se enquadra. 
Foi um ataque, mas também uma defesa. 
E menos uma demonstração de força de 
Jair Bolsonaro (sem partido) do que de sua 
absoluta dependência de siglas como PP e 
outras situadas nesse gelatinoso campo 
político onde reina o presidente da Câma-
ra, Arthur Lira (AL). A prisão do pesse-
lista foi mantida por uma combinação de 
fatores, que dizem respeito ao jogo den-
tro do Legislativo e fora dele. O primeiro 
foi naturalmente a pressão do Judiciário, 
com o qual Lira não pretende se indispor 
tão cedo, ele mesmo alvo de inquéritos 
no Supremo, assim como outras figuras 
de seu entorno. Há mais elementos, po-
rém, como a gravidade em si do bestiário 
despejado por Silveira contra ministros 
do STF, num comportamento delituoso 
e reiterado. O excesso e a repetição das 

COMBUSTÍVEIS A política de preços 
da Petrobras, em paridade com o mer-
cado internacional, tem deixado o mer-
cado atônito. O mais recente aumento, 
de 10,2% no preço médio da gasolina e 
de 15,1% no litro do diesel que é vendido 
nas refi narias, chega às distribuidoras 
quando sequer o consumidor tinha ab-
sorvido os reajustes da semana ante-
rior. Se continuar neste ritmo, não tar-
dará que a gasolina hoje encontrada nos 
postos cearenses por até R$ 5,34, ultra-
passe a marca dos R$ 6 o litro. 

E olha que o repasse que está chegando 
ao consumidor não é na mesma propor-
ção do das distribuidoras. Enquanto nas 
refi narias, a gasolina subiu quase 35% em 
menos de dois meses, na bomba, a alta foi 
de 5,23%. Ainda assim, está caro. 

Não há trégua, sequer para se or-
ganizar fi nanceiramente. Até porque 
não são apenas R$ 0,24 a mais na ga-
solina. É também o gás de cozinha, o 
arroz, o feĳ ão, a infl ação. Não há bolso 
que suporte uma economia dolarizada, 

ameaças produziram o raro consenso de 
que o caso merecia tratamento exemplar. 
Lira, malandramente, o fez passar como 
“uma excepcionalidade” ou “ponto fora da 
curva”, nas suas palavras. Era um recado 
muito claro, e o placar superlativo o en-
fatiza, aos próprios deputados, mas tam-
bém a Bolsonaro, de que essa guerra inte-
rinstitucional, que tem demarcado os dois 
anos de governo, não será uma prioridade 
da gestão do parlamentar do PP. Entre o 
bolsonarismo hidrófobo e as benesses do 
poder, o centrão não pensará duas ve-
zes antes de atirar o próximo valentão à 
fogueira – ou ao impeachment, como já 
mostrou que sabe fazer. 

quando a renda dos brasileiros é rea-
justada em reais, a moeda mais desva-
lorizada do mundo. 

E, em meio a tudo isso, o Governo 
trilha o caminho mais fácil: o de trans-
ferir a culpa. À pandemia, à crise, aos 
governadores. Por fi m, o presidente 
Jair Bolsonaro anunciou que colocará 
um general à frente da estatal, mas 
sem interferir na política da empresa. 
Não é simples, precisa do aval do con-
selho de administração. Mas ainda que 
fosse, não há como fazer omelete sem 
quebrar os ovos. No caso, debater de 
forma mais ampla a política econômica 
e tributária brasileira. 

EDIÇÃO: TÂNIA ALVES  |  TANIAALVES@OPOVO.COM.BR  |  85 3255 6101

A SEMANA
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A CIÊNCIA PRESENTE NO DIA A 
DIA DAS PESSOASP

rofessor do curso de 
Administração da Uni-
versidade Federal do 
Ceará (UFC), José de 
Paula Barros Neto 
criou o “Conversa Com 

Ciência”, canal de vídeos no You-
tube que explica como a pesquisa 
acadêmica se refl ete na vida co-
tidiana. Barros Neto é presidente 
da Fundação de Apoio a Serviços 
Técnicos, Ensino e Fomento a Pes-
quisas (Astef), que promove o pro-
jeto junto com a Sociedade Brasi-
leira para o Progresso da Ciência 
(SBPC). Ele é engenheiro civil de 
formação e doutor em Adminis-
tração pela Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul.

O POVO - Nestes tempos de 
desinformação, o trabalho 
científi co nunca foi tão 
necessário. Existe uma 
importância maior para o 
projeto especifi camente para 
esse momento?

Professor Barros Neto - Só 
conseguimos evoluir a partir da 
ciência, que tem o método cientí-
fico, que toma todos os cuidados 
para que as descobertas científi-
cas cheguem às pessoas. Quando 
você trabalha sem ciência, corre 
o risco de prejudicar várias pes-
soas sem ter uma base científica. 
A ciência tem mais de 400 anos, 
desde dos anos 1600, quando co-
meçou com Isaac Newton, com 
o (René) Descarte, com o Galileu 
(Galilei). Foi nesse momento em 

que se começou a construir o mé-
todo científico, que é a garantia 
de que as afirmações que o cien-
tista está fazendo têm validade. 
Eu costumo dizer que a gente vai 
precisar vez mais da ciência. Por-
que, por exemplo, nós temos hoje 
um mundo parado por um vírus. 
É um ser invisível que está paran-
do economia. Isso nunca acon-
teceu. Nós já paramos por causa 
de uma guerra e vamos precisar 
cada vez mais dos métodos cien-
tíficos porque não podemos ficar 
reféns. Nós temos um conheci-
mento que acumulamos ao longo 
desses anos, não é possível que a 

gente não faça os estudos.

OP - Qual a proposta do 
Conversa com Ciência?

Barros Neto - A ideia é mostrar 
às pessoas de uma forma simples. 
Converso muito com os entrevis-
tados que não vamos usar termos 
técnicos. Estava entrevistando um 
colega e ele diz “substrato”. E eu 
pergunto: mas o que é substrato? 
Tentando fazer com que as pes-
soas entendam o que é aquilo. Esse 
é o grande do atrativo do projeto. 
Entrevistas de 10 a 15 minutos de 
alguns temas cotidianos, como 

vacinas, fizemos agora sobre mé-
dia móvel, sobre pesquisa eleito-
ral. No programa, nós gravamos 
pela plataforma Google Meet, con-
vidamos a pessoa e fazemos uma 
reunião gravada.

OP - A ideia é basicamente é 
simplifi car a compreensão 
dessas pesquisas.

Barros Neto - Nós entrevista-
mos pesquisadores. Entrevistei 
um professor que trabalha com 
inteligência artificial. Normal-
mente eu faço duas entrevistas, 
e pergunto: o que é inteligência 

artificial? Tenho uma pessoa que 
faz a edição. Estamos usando a in-
ternet, o Instagram para divulgar.

OP - O papel do seu projeto é 
o de divulgar entre os leigos 
a ciência e a importância dela 
no nosso cotidiano. O seu 
interesse vai além disso?

Barros Neto - A ciência é uma 
questão de soberania. No caso das 
vacinas, por exemplo, estão ven-
dendo a da Rússia e nós ficamos 
de fora. É muito importante não 
ver a ciência algo só de pesqui-
sadores, porque ela dá dinheiro. 
Agora, tem de ter um investimen-
to, tem de ter uma política, tem 
de ter recurso porque não é ba-
rato. Quanto custa ter um prêmio 
Nobel? É muito caro. Porque é um 
investimento muito alto. Agora, 
se você tiver uma política pública, 
que envolva empresas, todas as 
universidades, o governo, tem-se 
condição de melhorar fortemente. 
O Brasil tem uma capacidade ins-
talada de pesquisa muito grande. 
Não vou dizer tudo, mas boa parte 
dos problemas do mundo podem 
ser pesquisados aqui no Estado.
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“INTOLERÁVEL E INACEITÁVEL 
QUALQUER FORMA OU MODO DE 
PRESSÃO INJURÍDICA SOBRE O 

PODER JUDICIÁRIO”

EDSON FACHIN, ministro do STF, sobre as declarações do 
general Eduardo Villas Boas, ex-comandante do Exército, em 

um livro recém-lançado, no qual revela ter planejado com 
o Alto Comando da Força o tuíte interpretado como pressão 
ao STF na véspera do julgamento de um Habeas Corpus do 
ex-presidente Luiz Inácio Lula, do qual Fachin era o relator

“Três anos depois”
EDUARDO VILLAS BOAS, ex-comandante do Exército, pelo 

Twitter, ironizando o ministro do STF, Edson Fachin, por só agora 
ter se manifestado sobre a mensagem ameaçadora publicada 

pelo general três anos atrás

“A HARMONIA INSTITUCIONAL E O RESPEITO 
À SEPARAÇÃO DOS PODERES SÃO VALORES 
FUNDAMENTAIS DA NOSSA REPÚBLICA. AO 
DEBOCHE DAQUELES QUE DEVERIAM DAR 

O EXEMPLO RESPONDA-SE COM FIRMEZA E 
SENSO HISTÓRICO: DITADURA NUNCA MAIS!”

“POR QUE O FACHIN VEIO 
FALAR AGORA TRÊS ANOS 

DEPOIS? POR QUE SE 
ACOVARDOU NA HORA?”

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA (PT), ex-presidente 
da República, em entrevista ao UOL, dizendo que 

o ministro Edson Fachin, relator do HC a favor 
do petista, se acovardou ante o tuíte do general 

Villas Boas, que pressionava o STF às vésperas d 
campanha eleitoral

“NÃO ME SINTO DISPOSTO 
A COMEMORAR O QUE QUER 

QUE SEJA, VENDO O MEU PAÍS 
ENTREGUE A INCOMPETENTES, 

OPORTUNISTAS E REACIONÁRIOS 
DE TODA A SORTE, NUM CONLUIO 

PARAMILITAR””

AUGUSTO DE CAMPOS, 90, poeta, em 
entrevista ao El País
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“AS EXPRESSÕES 
ULTRAPASSAM O MERO 

EXCESSO VERBAL, 
NA MEDIDA EM QUE 

ATIÇAM SEGUIDORES 
E APOIADORES 

DO ACUSADO EM 
REDES SOCIAIS, DE 

CUJO CONTINGENTE 
HUMANO, JÁ 

DECORRERAM ATÉ 
ATAQUES FÍSICOS POR 
FOGOS DE ARTIFÍCIO 
À SEDE DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL”

TRECHO da denúncia ao STF, feita pelo 
vice-procurador-geral da República 

Humberto Jacques de Medeiros, contra 
o deputado federal Daniel Silveira 
(PSL-RJ), que postou vídeos com 

conteúdos antidemocráticos, ofensas 
aos ministros do Supremo, apologia 

ao AI-5, um dos atos mais violentos da 
ditadura no Brasil

“... AO POSTAR 
E PERMITIR A 

DIVULGAÇÃO DO 
REFERIDO VÍDEO, QUE 
REPISO, PERMANECE 

DISPONÍVEL NAS 
REDES SOCIAIS, 
ENCONTRA-SE 
EM INFRAÇÃO 

PERMANENTE E 
CONSEQUENTEMENTE 

EM FLAGRANTE 
DELITO, O QUE PERMITE 

A CONSUMAÇÃO 
DE SUA PRISÃO EM 

FLAGRANTE”

ALEXANDRE DE MORAES, ministro 
do STF, na decisão que determina 
a prisão em fl agrante do deputado 

federal Daniel Silveira (PSL-RJ), preso 
na noite da última terça-feira, 16, após 
postar ameaças ais ministros do STF 
e ao Estado Democrático de Direito. O 
ministro mandou bloquear as redes 

sociais do deputado

GILMAR MENDES, ministro do 
STF, pelas redes sociais, rebatendo 

o ex-comandante do Exército, 
general Villas Boas
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“UM BELO EXEMPLO 
DE QUE A CORTE É 
UNIDA NA DEFESA 

DA DEMOCRACIA, DO 
REPUBLICANISMO 

E DOS VALORES 
MORAIS ELEITOS PELA 
CONSTITUIÇÃO. ENTÃO 

ESSE RECADO FOI 
MUITO IMPORTANTE 

NO SENTIDO DE 
QUE, VENHAM DE 

ONDE VIEREM, 
MANIFESTAÇÕES 

DESSA ORDEM SERÃO 
REPUGNADAS DE 
MANEIRA COESA, 

PRONTA E CÉLERE PELO 
SUPREMO”

LUIZ FUX, presidente do STF, em 
entrevista à Folha, sobre a aprovação 

unânime à prisão em fl agrante do 
deputado Daniel Silveira, decretada pelo 

ministro Alexandre de Moraes

MAIS FRASES mais.opovo.com.br
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“EU PEGUEI COVID-19 MUITO 
CEDO E TIVE ALGUNS EFEITOS A 
LONGO PRAZO COMO FADIGA E 

CONFUSÃO MENTAL”

GWYNETH PALTROW, atriz, revelando que enfrentou 
uma longa batalha com a Covid-19
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A
F

P

“FICO DESESPERADO QUANDO 
VEJO AS NOTÍCIAS: ‘A POLÍCIA 

FECHOU O BAILE DE CARNAVAL 
COM 700 PESSOAS NÃO SEI ONDE’. 
GENTE, NÃO É POSSÍVEL QUE AS 
PESSOAS NÃO TENHAM A NOÇÃO 
EXATA DO DRAMA QUE O MUNDO 

ESTÁ VIVENDO... CARNAVAL, NÃO! 
VACINA, SIM!”

GALVÃO BUENO, locutor esportivo da Globo, no programa 
‘Bem, amigos’, criticando a realização festas carnavalescas 

clandestinas durante a pandemia

“Não posso interferir, e nem iria interferir na Petrobras. Se bem que 

alguma coisa vai acontecer na Petrobras nos próximos dias, você 

tem que mudar alguma coisa. Vai acontecer”
JAIR BOLSONARO, presidente da República, ao criticar a Petrobras pelos reajustes dos combustíveis. No fi nal da tarde da sexta 

anunciou mudança no comando da estatal, indicando o general general Joaquim Silva e Luna para presidência

“A COISA MAIS INCRÍVEL QUE A 
HUMANIDADE JÁ FEZ”

BILL GATES, bilionário fundador da Microsoft, que está 
lançando o livro “How to Avoid a Climate Disaster” (Como 

evitar um desastre climático, em tradução livre). Em 
entrevista à BBC, ele disse que resolver os problemas 

climáticos é muito mais difícil que acabar com a pandemia 
atual. Já imunizado, ele argumenta que a questão climática 

exigirá uma mudança global sem precedentes

“JÁ TRABALHEI COM JOGADORES 
HOMOSSEXUAIS. POR UM DELES 

TENHO ADMIRAÇÃO ENORME, 
COMO PROFISSIONAL E PESSOA. 

ACHO QUE OS JOGADORES 
PODEM COMEÇAR A SE 

ASSUMIR. NOSSO MEIO É MUITO 
CONSERVADOR E HIPÓCRITA”

LISCA, técnico do América-MG, e entrevista ao Esporte 
Espetacular, da TV Globo

“MUITO FELIZ COM A RENOVAÇÃO. 
DA MANEIRA QUE FOI, COMO UM 

RECONHECIMENTO DO TRABALHO, 
QUE AINDA NÃO TERMINOU... FELIZ 

COM A CONTINUIDADE”

GUTO FERREIRA, treinador do Ceará, sobre a renovação do 
contrato para mais uma temporada

“... É ABSOLUTAMENTE 
FORA DA CURVA”

ARTHUR LIRA (PP-AL), presidente 
da Câmara dos Deputados, sobre 

o deputado Daniel Silveira, em 
declaração após visita ao presidente do 

STF, Luiz Fux

“A GENTE NÃO PODE 
ACHAR QUE, POR 
TER IMUNIDADE 

PARLAMENTAR, A 
GENTE PODE ESTAR 

IMPUNE. O CONSELHO 
VAI ESTAR AVALIANDO 

ATÉ ONDE VAI 
ISSO, A IMUNIDADE 
PARLAMENTAR, A 

QUEBRA DE DECORO”

JUSCELINO FILHO (DEM-MA), 
deputado federal, presidente do Conselho 

de Ética sobre o caso Daniel Silveira 
(PSL-RJ). Ele disse que o caso deve ser 

votado no colegiado em até 60 dias
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ALAN NETO
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POR TANTOS CAMINHOS MINADOS 

CHUVAS & TROVOADAS 

 . QUEM imaginava que a CMF em 
sua nova gestão fosse encontrar pela frente 
um caminho tão minado? Ninguém. Virou 
barril de pólvora, enquanto a AL, apagada 
e anódina, apenas balança a cabeça e 
reza terços. A oposição da CMF apesar de 
pequena é barulhenta. Pros e Psol dão de 
goleada e o PT continua apático distante 
dos tempos em que tinha sangue no olho.

 . SARTO jamais imaginou que 
entre as heranças malditas deixadas esta 
da Reforma da Previdência, a maior de 
todas, que RC empurrou com a barriga. 
Vai lhe dar mil dores de cabeça. Bancada 
governista é fraca, tateando nos corredores 
da casa. Presidente Antônio Henrique faz 
das tripas coração pra segurar a barra. 
Haja jogo de cintura e paciência. 

. ATÉ seus aliados do PDT dão-lhe dor 
de cabeça, como a enfermeira Ana Paula 
que barrou na Justiça o andamento de uma 
reforma previdenciária quasímoda. Esta 
briga não terminará tão cedo porque a 
revolta entre os servidores é generalizada. 
Vem mais tiroteio por aí. A oposição 
armada até os dentes. A situação cruza os 
braços chupando rolete de cana.

PROTAGONISMO

 EMPRESÁRIO Beto Studart, o senador que o Ceará não teve, comemora 
o sucesso da BS Design, o mais belo edifício do Ceará, sua joia rara.  
Beto, contudo, não esconde sua preocupação com os números da 
pandemia. Tanto que tem reforçado na Bspar as medidas de prevenção 
dos seus funcionários. Viciado em trabalho, Beto dá expediente diário, 
naquela do olho do dono é quem engorda a cria. A par de um príncipe e 
uma fi gura ímpar.

 
QUEM não grita as qualidades do seu peixe não os vende. 
Domingos Neto, dono da Funasa no Estado, divulga relação 
das cidades beneficiadas com poços profundos, no galope do 
seu prestígio com Bolsonaro. Não fica só aí. Asfalta 
caminho pro papai Domingão chegar ao Abolição. 
Tremei, Ferreira Gomes!

 
QUE sina do Hospital Leonardo Da Vinci, hein! Ficará 
perpetuado como o Hospital da Covid-19. O famoso pintor, 
treme nas catacumbas dos mausoléus italianos.

 
QUANTA baboseira essa invenção de Carnaval virtual! Não 
pegou, não emplacou, nem a Ivetona se salvou, quanto mais o 
centenário Bell da bandana.

 
E O GLOBAL e narigudo Luciano Huck, hein! Quer, porque 
que quer, entrar no céu à força. Um mala de marca maior, da 
escolinha do Rodrigo Maia.

 
ESSA guerra da OAB-CE, final do ano, vai ser a mais ferrenha 
de todas elas. A turma da oposição armada até os dentes. 
Para a maioria, Ednaldo Dantas, vende mais beleza do que 
ação. O pau vai torar. Oba!

 
HADDAD de novo! Oh, não. Mil vezes não. Prefiro o Ciro com 
sua língua de serpente venenosa. 

 
CALAMIDADE pública, sabe como é. Sem licitação, dinheiro a 
rodo, não será fácil Camilo segurar essa onda. Mas não tinha 
outra saída, porque a situação é dificílima.

 
TASSO prega o fi m do extremismo. Perca tempo não, senador. 
Mais fácil discursar pros peixes no mar ou fazer comício pros 
camelos do Saara. Extremismo ninguém acaba nunca. 

.OUTRA herança maldita deixada pelo RC. Quando será concluída a avenida Desembargador 
Moreira? Sobrou para o Sarto. Coitado..  NOVA AMC precisa aparecer pra dar nova feição à rua Barão do Rio Branco. Continua 
bagunçada onde só um carro passa. Engarrafamento é de levar qualquer um ao asilo..SHOPPINGS em plena pandemia botando a faca nos peitos dos lojistas forçando aumentar os 
aluguéis. Além de insensíveis, são uns miseráveis..  QUEM pergunta quer saber. Em qual lugar do mundo existem as piores calçadas? Pronta 
resposta - Fortaleza, disparadamente..CLÓVIS Holanda inaugura um novo estilo de colunismo social, sem fricotes. Uma mistura de 
Zózimo com Jacinto de Thormes. Olho clínico de Luciana Dummar, acertou na mosca. Bingo!.TEM gente que adora camisa havaiana, como se estivesse em plena festa do Havaí. Como tem 
os que adoram o estilo cabelo “porco espinho”. Rico cafona é um horror. .QUEM souber da reabertura do Teatro do Ibeu, favor avisar. Há quanto tempo está fechado, 
corroído pelas teias de aranha?.TENTEI me confessar nas Cinzas. Primeira pergunta do padre -”Você é de direita ou de 
esquerda?” Me levantei, deixei ele falando sozinho...

 .MOEMA Soares, nova presidente da TVC, vai dar uma alavancada naquela programação que 
está amorfa. Moema é do ramo, sabe o caminho da pedras, sabe que reprises congeladas têm 
gosto de sorvete de chuchu...

 .OUTDOOR genial - “No carro dos ingratos, infelizmente não tem marcha-ré...”

 
 CAMILO Santana, hoje, o mais bem avaliado do esfacelado PT, 
com Ibope nas alturas. Bem poderia ter protagonismo nacional. É 
compreensível seu comportamento no combate à Covid, sem dormir 
direito e se alimentando muito pouco.

MOSCA  &  ELEFANTE
 RC, de São Paulo, se insurge contra a autonomia do Banco Central. Que besteirol! 
Perdeu excelente oportunidade de fi car calado. Em boca fechada não entra mosca, 

nem sai elefante. Só não tendo o que fazer.

CADEIA  NELES
 GASOLINA chega aos R$ 5,34. Um assalto, um escárnio, um crime, uma 

imoralidade. Todos fl anando e ninguém vai preso. Já mandei fazer minha carroça... 

PROCURA-SE
 ALGUÉM precisa avisar ao Bruno Gonçalves (PL), o homem da gravação imoral, 
pra assumir a prefeitura de Aquiraz. Até parece que não foi eleito. Pior, quando o 

povo começar a sentir saudade do Edson Sá. Acorda, Bruno!

MONSTRENGOS
AUTÓDROMO do Eusébio, por onde o Acilon Gonçalves (PL) anda de patinete, sem 
serventia; e o Parque de Exposições da Bezerra de Menezes, cinco anos depois não 

apareceu ninguém pra comprá-los. Nem aparecerá. Quem é que vai querer aqueles 
dois monstrengos?

QUEM NÃO ANUNCIA
 CÂMARA Municipal de Fortaleza, parte na frente, com anúncio bem bolado, bem 

feito, bem elaborado. Bola branca, Antônio Henrique. E o slogan então, um achado.

MÃO DE  OURO
 MESMO na pandemia, tem o que comemorar o Governo. Receita corrente líquida 

cresce 5,5%. Segundo ano consecutivo em primeiro lugar em investimentos 
públicos com 2,5% dos quais R$ 1 bi do tesouro estadual. Fernanda Pacobahyba, a 

mão de ferro, vale por todo secretariado. Camilo que o diga.
          

TOCA DA RAPOSA   
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Após sinalização de destituição 
da presidência do PTB no Ceará, 
o deputado federal Pedro Bezer-
ra afirmou ontem não descartar 
a possibilidade de sair do partido 
caso a medida seja tomada. 

Nessa sexta-feira, 19, o presi-
dente nacional da sigla, ex-depu-
tado Roberto Jefferson, anunciou 
que deve tomar a decisão após o 
correligionário cearense ter vo-
tado favorável à prisão do depu-
tado Daniel Silveira (PSL-RJ). 

“Tomei conhecimento pelas 
redes sociais, não recebi nenhu-
ma mensagem. Ficou claro que 
não tenho o perfil de parlamentar 
que ele quer dentro do partido. Se 
isso se efetivar (destituição), eu 
não vou excluir a possibilidade de 
sair”, avalia Pedro. 

O dirigente estadual do partido 
afirma que ainda não foi comuni-
cado diretamente por Jefferson 
da possível destituição.

Em tom crítico ao presidente 
nacional da legenda, o petebista 
alega ter sofrido censura ao ser 
impedido de “exercer a livre ati-
vidade parlamentar”. “Ele briga 
com todos para garantir a liber-
dade do rapaz (Daniel Silveira) e 
me pune por exercer a minha opi-
nião”, destaca o deputado. 

A reportagem não conseguiu 
contato com Jefferson. Nas redes 
sociais, o presidente classificou a 
decisão da Câmara como a confir-
mação de que “todos os poderes 

da República foram usurpados 
pela ditadura de toga”.

O deputado Pedro Lucas (PTB-
MA) também pode perder o cargo. 
Outros nove deputados do partido 
que estiveram na votação foram 
contrários à prisão de Silveira. 

Preso na última terça-feira, 16, 
por ordem do ministro Alexandre 
de Moraes, do STF, após divulga-
ção de vídeo atacando o Supremo, 
o deputado pesselista chegou a 
ser convidado por Jefferson a in-
tegrar o PTB.

Além do Republicanos, outros 
16 partidos orientaram votação 
para manter prisão de Daniel 
Silveira, dentre eles o PT, PL, PP, 
PSD, MDB, PSDB, DEM, PSB, PDT, 
Solidariedade, Psol, Cidadania, 
PCdoB, Avante, PV e Rede. 

Quatro siglas orientaram suas 
bancadas a votar para soltar 
o parlamentar (PSL, PTB, PSC 
e Novo). Três legendas – Pros, 
Podemos e Patriota – liberaram 
suas bancadas alegando que 
não houve consenso interno.

A prisão de Silveira também 
motivou o deputado estadual An-
dré Fernandes (Republicanos) a 
questionar a decisão partidária. 
Na última quinta, 18, o parlamen-
tar, aliado de Bolsonaro no Ceará, 
ameaçou deixar o partido caso 
a legenda na Câmara seguisse 
orientação para manter a prisão 
de Silveira. 

Até o momento, mesmo após a 
confirmação da decisão, Fernan-
des não se manifestou sobreo o 
assunto. 

| Câmara |  Deputado federal cearense avalia 

deixar o PTB caso seja afastado da presidência 

estadual do partido, conforme ameaçou o 

presidente nacional da sigla, Roberto Jefferson

Pedro Bezerra 
cogita deixar PTB 

reprodução/Câmara dos deputados

DeputaDo federal pedro 
Bezerra (ptB-Ce)

FILIpe pereIra
filipepereira@opovo.com.br
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| SAúde | Governo busca 30 mi de doses

Governo autoriza 
compra de vacinas 
da Índia e Rússia 

arQUivo

presidente Jair Bolsonaro (sem partido): 
falta de vacinas é desafio 

O Ministério da Saúde publi-
cou ontem, em edição extra do 
Diário Oficial da União, a dispen-
sa de licitação para a compra das 
vacinas contra covid-19 Sputnik 
V e Covaxin. 

Os textos informam que as 
aquisições terão o custo de R$ 
693,6 milhões para o imuni-
zante da Rússia e de R$ 1,614 
bilhão para a vacina indiana.

Na prática, isso agiliza o pro-
cesso e autoriza a aquisição das 
vacinas, mas o ministério infor-
mou que a compra dos insumos 
só ocorrerá após autorização da 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) para uso emer-
gencial ou concessão de registro.

A dispensa de licitação foi au-
torizada pela Medida Provisória 
1.026, que trouxe medidas excep-
cionais relativas à aquisição de 
vacinas, insumos, bens e serviços 
de logística destinados à vacina-
ção contra o novo coronavírus. 

De acordo com nota do Mi-
nistério da Saúde, a expectativa, 
com os valores estabelecidos, é 
comprar 20 milhões de doses da 
Covaxin e 10 milhões da Sputnik V, 
escalonados entre março e maio.

O aval para a compra ocorre 
no momento em que o governo é 
pressionado para acelerar o ritmo 
da vacinação por causa da alta de 
internações pela covid-19. 

Além disso, o presidente 
Jair Bolsonaro quer reduzir a 
dependência da Coronavac na 
campanha de imunização, pois 
o produto é associado ao go-
vernador João Doria (PSDB), seu 
adversário político. 

Tanto a Sputnik V quanto a 
Covaxin, porém, nem sequer es-
tão sob análise de uso emergen-
cial na Anvisa. A agência ainda 
aguarda dados de segurança e 
eficácia para começar essa ava-
liação. O órgão chegou a devolver 
um pedido de uso emergencial 
da Sputnik V pela falta de infor-
mações básicas. 

O laboratório União Quími-
ca também pretende fabricar 
as doses da Sputnik V no Brasil, 
mas ainda não tem as certifica-
ções exigidas para isso. Segundo 
fontes do governo federal, a pre-
paração da fábrica para produzir 
esse imunizante pode levar até 
seis meses.

A eficácia da Sputnik V é de 
91,6%, conforme dados publi-
cados na The Lancet. A Anvi-
sa, porém, tem feito cobran-
ças reiteradas à União Química 
para que o detalhamento des-
tas informações, além daque-
las que tratam de segurança do 
produto, sejam entregues.

A vacina da Índia está em uso 
emergencial no seu país de ori-
gem, mas tem dados de eficácia 
ainda desconhecidos. 
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| eSTAdOS | Também aprovaram a compra direta das vacinas outros 

15 estados. Ministério da Saúde  acenou possibilidade de reembolso

Ceará tenta comprar vacinas 
diretamente dos laboratórios

Um grupo de governadores 
anunciou que tentará realizar com-
pra de vacinas contra a covid-19 
diretamente com os laboratórios. A 
decisão foi anunciada pelo governa-
dor do Piauí, Wellington Dias (PT), 
que disse contar com o apoio de ou-
tros 15 governadores. 

“Nossa responsabilidade é ga-
rantir mais vacinas para imuni-
zar a população mais cedo. Nossa 
meta é alcançar 25% da popula-
ção imunizada em abril. É isso 
que vai reduzir hospitalização e 
óbito. É isso que vai salvar vidas”, 
disse Dias em vídeo divulgado 
pela sua assessoria de imprensa. 
Até a sexta-feira, 19, o Brasil ha-
via vacinado 5,7 milhões de pes-
soas, o que representa 2,7% da 

população total.

Segundo Dias, a decisão de 
buscar alternativas para o 
fornecimento de vacinas foi 
comunicada ao Ministério da 
Saúde, que teria aberto a pos-
sibilidade de reembolsar os 
Estados pela aquisição. Apro-
varam a compra direta das 
vacinas os Estados do Piauí, 
Espírito Santo, Amapá, Pará, 
Rio Grande do Sul, Amazonas, 
Paraíba, Paraná, Ceará, Mato 
Grosso do Sul, Goiás, Mara-
nhão, Rio Grande do Norte, Mi-
nas Gerais, Acre e Bahia.

O governo federal vive pressão 
dos Estados para entrega de mais 

doses. Atrasos no cronograma 
têm feito capitais avaliarem a in-
terrupção da aplicação da vacina. 
Na sexta-feira, o ministro da Saú-
de, Eduardo Pazuello, disse a pre-
feitos que não será mais preciso 
reter metade dos lotes disponíveis 
até a aplicação da segunda dose 
do imunizante, dando a garantia 
de que haverá doses no prazo para 
a outra injeção. A nova orientação 
passaria a valer a partir do dia 23 
deste mês, quando o governo fe-
deral espera receber mais 4,7 mi-
lhões de vacinas.

Um ofício assinado por Dias em 
nome do Fórum Nacional de Go-
vernadores foi enviado ao dire-
tor do Instituto Butantan, Dimas 
Covas, também na sexta-feira. 

Nele, o governador pede acesso 
a um cronograma detalhado de 
entrega de vacinas e solicita in-
formações sobre a capacidade 
máxima de produção e requisitos 
necessários para aumentar o vo-
lume de entrega de doses.

Além do contato com o Butan-
tan, o grupo informou que tenta-
rá negociar com a AstraZeneca. 
As negociações devem seguir as 
regras do Plano Nacional de Imu-
nizações. “Infelizmente, depois da 
comemoração após a reunião, veio 
essa quebra de cronograma. Por 
isso, os Estados vão comprar dire-
tamente dos fabricantes e, assim, 
poderemos alcançar, até julho, a 
imunização de 70% da população”, 
afirmou Wellington.(AE)
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O Hospital Distrital Edmilson 
Barros de Oliveira, unidade co-
nhecida como Frotinha de Mes-
sejana, ganhará 62 novos leitos 
de enfermaria. Intervenções 
integram as medidas da Prefei-
tura de Fortaleza no combate ao 
aumento dos casos da Covid-19 
na Capital. Prefeito José Sarto 
(PDT) esteve no local na manhã 
deste sábado, 21, ao lado de Ana 
Estela, secretária municipal de 
saúde, e do médico Marcelo de 
Vasconcelos Castro, diretor exe-
cutivo do Frotinha.

Em transmissão ao vivo, reali-
zada por meio das redes sociais, 
o prefeito explicou a ampliação 
dos leitos, frisou as recomenda-
ções de saúde para o momento e 
citou o novo decreto do Governo 
do Estado do Ceará. Dentre as 
medidas determinadas para o 
enfrentamento, está o toque de 
recolher das 22h às 5 horas em 
todo Estado.

“Estamos trabalhando dia 
e noite para ampliação de lei-
tos. Importante que você siga 
as orientações das autoridades 
e obedeça a utilização dos EPIs 
(Equipamento de Proteção In-
dividual) e o distanciamento 
social. Colocamos 200 ônibus 
nos horários de pico. Isso tudo 
é para preservar a saúde de vo-
cês”, disse Sarto.

Na sexta-feira, 19, o prefeito 
se reuniu com o Comitê Munici-

Frotinha de Messejana 
ganhará 62 novos leitos 
para Covid-19

reprodução/FaCebook

prefeito José Sarto ao lado da dr. ana 
estela, secretária municipal de saúde, 

e do dr. Marcelo de vasconcelos Castro, 
diretor do Frotinha de Messejana

| ENfErmArIA | Hospital passa por 

intervenções para instalação dos leitos. Prefeito 

de Fortaleza visitou o local ontem

pal de Enfrentamento à Covid-19 
para definir estratégias de pre-
venção e assistência de saúde 
no combate à pandemia.

O Ceará tem 408.692 casos 
confirmados de Covid-19, segun-
do dados divulgados às 16h19min 
deste sábado, 20, pela platafor-
ma IntegraSUS, da Secretaria 
Estadual da Saúde (Sesa). São 
1.719 casos a mais do que o nú-
mero registrado na última atua-
lização de ontem.

Em relação aos óbitos, 10.944 
cearenses foram vítimas da Co-
vid-19 desde o começo da pan-
demia. A Secretaria informa no 
boletim que não houve mortes 
confirmadas nas últimas 24 ho-
ras. Há ainda 303.687 pessoas 
que se recuperaram da doença 
no Ceará. Outros 45.173 casos es-
tão sob investigação, aguardando 
resultado de exames já colhidos.

A taxa de letalidade, atual-
mente, é de 2,7%. No começo 
de maio de 2020, a taxa era de 
7,7%. Foram realizados até agora 
1.377.735 exames.

cearenses 
morreram de 
Covid-19 durante a 
pandemia

10.944
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O mundo como conhecíamos mu-
dou. Em proporções desiguais e de 
diferentes maneiras. Quando, re-
pentinamente, tudo para, o que fa-
zer? O isolamento saiu cortando a 
cidade. As estruturas econômicas, 
as rotinas, os sentimentos. Durante 
um ano, temos encontrado algumas 
respostas enquanto nos deparamos 
com os revéses de um vírus que, 
apesar de não ter infectado a popu-
lação completamente, a todos, de 
uma forma ou de outra, tocou.

Barreiras foram rompidas e o digi-
tal sustentou o real. Os impactos eco-
nômicos foram avassaladores. Desde 
o início das medidas de distanciamen-
to, algumas palavras imperam nas 
análises de especialistas: reinventar, 
ressignifi car, adaptar. O trabalho foi 
para dentro de casa. As corporações 

| BALANÇO | Cerca de um ano após o início da 

pandemia, os impactos das mudanças em todos 

os âmbitos da vida perduram. Estruturas da 

sociedade se adequam para resistir ao vírus

ANA RUTE RAMIRES
ruteramires@opovo.com.br

Neste especial de um ano da pan-
demia, veja como todos os âmbitos da 
sociedade foram atravessados pelo ví-
rus que mudou tudo. 

Leia mais nas páginas 12 a 25

enfrentam os desafi os de uma mu-
dança de cultura.

Atividades essencialmente coleti-
vas, como as ligadas à cultura, foram 
as primeiras suspensas. A categoria 
viu a necessidade de mobilização das 
entidades e das ações do poder públi-
co para garantir assistência aos pro-
fi ssionais e o fomento à arte. A engre-
nagem movimentada pelos campos 
de futebol também parou e teve de se 
ajustar para voltar a girar.

Desde o início da pandemia, já 
são mais de 110 milhões de casos e 
quase 2,5 milhões de mortos pelo 
mundo. Contudo, no Brasil, o líder 

da nação, Jair Bolsonaro, age rei-
teradamente corroborando para 
o aumento da Covid-19. Não foi 
só aqui. O negacionismo mudou o 
rumo das eleições na maior potên-
cia mundial, os Estados Unidos.  

Necessidade de vacinação em 
massa, máscara e distanciamen-
to continuam algumas das poucas 
certezas após um ano em que a pes-
quisa científi ca recebeu os holofotes 
do mundo.  Se há heróis nessa reali-
dade que mais parece fi cção, são os 
profi ssionais de saúde. Personagens 
cuja rotina virou ainda mais uma 
guerra pela vida. 

1 ANO DE COVID-19 O VÍRUS QUE MUDOU NOSSO VIVER 

Hospital 
Leonardo 
da Vinci é 
referência no 
tratamento de 
Covid 19 em 
Fortaleza

AURELIO ALVES

O POVO MAIS
MAIS.OPOVO.COM.BR

No OP+, o leitor encontrará 
refl exões aprofundadas sobre 
“1 ano da Covid-19 - o vírus que 
mudou nosso viver”. 
Dentro da reportagem especial, 
a série em vídeo “Atravessar 
a Pandemia”  conta, em cinco 
episódios, refl exões pessoais sobre 
como o vírus atravessou a vida em 
todas as suas estruturas. No primeiro 
episódio, a narrativa se aproxima de 
Mabelle, Esther e Natanael. A direção 
de uma escola, o crescimento de 
uma família, o desfecho de uma vida 
escolar e a intensidade e esperança 
de um trabalho que não pode parar.

ILUTRAÇÕES CARLUS CAMPOS
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“Perdi uma amiga 
que trabalhava 
comigo. Muita 
gente fi cou doente. 
Muitos saíram 
com medo”

MARIA CLEONICE SILVA
Técnica de enfermagem

A pandemia transpôs o co-
tidiano e foi deixando marcas 
no País que, há um ano, vive 
em constante estado de alerta. 
Estruturas de saúde chegaram 
prestes ao colapso. Nas unida-
des de assistência, mulheres e 
homens trabalham incessante-
mente, quase em esgotamento.

As mudanças acompanham 
cada um nos expedientes de-
safi adores e exaustivos, no dis-
tanciamento dos familiares e 
amigos. Doze meses de medo 
e coragem. Após semanas nas 
quais se respirou o interva-
lo sem aumento de novos casos 
e mortes, a segunda onda da 
pandemia chega com variantes 
do vírus, nenhuma perspectiva 
de vacinação em massa e novas 
dúvidas. A agonia permanece: 
quando chegaremos ao fi m?

Essa preocupação marte-
la na cabeça de Maria Cleoni-
ce Silva, 50 anos, em meio aos 
cuidados de pacientes interna-
dos em Unidade de Terapia In-
tensiva (UTI). Dona Cléo, como 
é chamada pelos pacientes e 
colegas, é técnica de enfer-
magem, uma das funções cujo 
contato com os internados é 
mais direto e constante.

O IMPACTO
DA PANDEMIA EM CASA, NO ÔNIBUS 

E NA PONTA DO ATENDIMENTO
Dona Cléo é técnica de enfermagem no hospital de 

referência para Covid-19. Pela ótica dela, O POVO 

reconstitui um ano de pandemia da ponta do 

atendimento até o cotidiano de qualquer pessoa

ANA RUTE RAMIRES
ruteramires@opovo.com.br

Técnicos e auxiliares em en-
fermagem são a categoria com 
maior número de casos confi r-
mados entre os profi ssionais de 
saúde, com 4.366 dos diagnósti-
cos positivos até 18 de fevereiro. 
Com quase uma década na fun-
ção, Dona Cléo, que já recebeu as 
duas doses da vacina, deparou-
se com rotinas antes desconhe-
cidas. No correr entre um pa-
ciente e outro. No trajeto para o 
trabalho, com o cuidado de evitar 
pegar corrimões nos três ônibus 
que pega diariamente. Em casa, 
no abraço que deixa de dar no fi -
lho quando chega do hospital.

Ela trabalha há nove anos no 
Hospital de Messejana. Quando 
a unidade começou a receber 
casos da doença, a possibilidade 
de trabalhar diretamente com o 
coronavírus assustou a técnica, 
que tem diabetes, comorbidade 
de risco. Os primeiros três casos 
no Ceará foram confi rmados em 
15 de março. Logo após, o convi-
te para integrar o corpo clínico 
do Hospital Leonardo da Vinci. 
A unidade até então privada foi 
requisitada pelo Estado para 
ampliar a oferta de leitos.

Técnicos monitoram sinais 
como glicemia, temperatura, 
saturação e pressão. A qualquer 
sinal de mudança grave, a equi-
pe é acionada. “Você precisa ter 
muito cuidado porque de uma 
hora para outra pode ter uma 
complicação. Aí, chama todo 

FCO FONTENELE

1 ANO DE COVID-19 O VÍRUS QUE MUDOU NOSSO VIVER
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“Técnicos é que 
fi cam mais do lado 
deles (pacientes). 
Ficam deprimidos, 
querem a gente 
perto”

MARIA CLEONICE SILVA
Técnica de enfermagem

CUIDADOS

Rígidos 
protocolos 
de segurança 
são mantidos 
no Leonardo 
da Vinci. Nas 
enfermarias, 
equipamento 
de proteção 
individual 
completo. Em 
qualquer parte 
do hospital, 
máscara e 
gorro 100% do 
tempo, e roupa 
privativa

v

mundo, médico corre, enfer-
meiro corre. Às vezes, o paciente 
está ok. Você sai e quando volta, 
teve uma descompensação. De-
bilita o paciente de um jeito que 
você não entende. Precisa entu-
bar imediatamente”, conta.

Ela começou no Leonardo da 
Vinci em 5 de abril. “No começo 
era tão triste. Eu pensava: ‘Meu 
Deus, não vou aguentar’. A gen-
te perdeu alguns profi ssionais, 
perdi uma amiga que trabalhava 
comigo. Muita gente fi cou doen-
te. Muitos saíram com medo, 
quem tinha idoso ou criança 
pequena em casa. A gente tinha 
que cobrir a falta. Teve momen-
tos que era uma coisa incan-
sável. Paciente entrava, fi cava 
dessaturando, a gente corria 
atrás de cateter nasal, máscara 
reservatória. Uma noite, vi uma 
idosa tendo parada e comecei 
a chorar. Pensei se fosse minha 
mãe. Teve uma hora que minha 
força acabou. Pensei em desis-
tir”, emociona-se.

Além dos cuidados técnicos, 
dona Cléo é escuta, acolhimen-
to e conforto para os pacien-
tes. Quando não estão entuba-
dos, muitos pedem companhia, 
gostam de conversar como que 
para driblar as saudades de 
casa, o medo da morte. “A gente 
tenta fazer se sentirem seguros. 
Eles sentem confi ança na gen-
te. Os técnicos é que fi cam mais 
do lado deles. Conhecem mais a 
preocupação. Eles fi cam depri-
midos, querem a gente perto. A 
gente fi ca pedindo a Deus para 
não ter nenhum óbito.”

Mesmo com a exposição, ela 
não foi infectada. Mas, em um 
plantão, passou por um susto. 
Em 20 de dezembro, no Hospi-
tal do Coração (de Messejana), 
começou a sentir dores irra-
diando para o braço esquerdo. 
“Levaram para o ECG (eletro-
cardiograma) e eu já estava in-
fartando, fi zeram o cateterismo. 
Fiquei internada lá”, conta. Após 
algumas semanas afastada, 
retornou ao trabalho. “Minha 
família diz que eu sou doida. 
O pessoal do hospital pergun-
tou se queria fi car mais tempo 
em casa. Mas eu fi co doente é 
se fi car em casa. Agora, tento 
dormir mais, meu fi lho que faz 
tudo. Estou tentando me ali-
mentar melhor também.”

Profi ssionais como dona Cléo 
acompanham os impactos da 

disseminação da doença nas 
hospitalizações, as mudanças e 
os impactos da segunda onda. 
Priscila Brandão, enfermeira do 
Leonardo da Vinci e coordena-
dora da UTI Covid-19 onde dona 
Cléo atua, relata as difi culdades 
para montar as equipes.

As famílias temiam a exposi-
ção. Quando convidados para o 
Leonardo da Vinci, poucos acei-
tavam prontamente. “Lá era a 
cara do Covid-19. Você já ia en-
trar no “quente”, como as pes-
soas dizem.”

Com o tempo e experiên-
cia, mudanças foram feitas e 
as equipes conquistaram maior 
segurança. “Aconteceram mu-
danças terapêuticas. A posição 
prona (de bruços) entubado ou 
não entubado funciona muito 
bem. Antes, muitos tinham difi -
culdade de virar o paciente en-
tubado. Hoje, o pessoal tá cra-
que”, explica.

Com a nova onda, um novo 
perfi l de pacientes, outras dú-
vidas e a mesma afl ição. “Mais 
gente jovem. A gente não sabe 
ainda o que é e o que não é va-
riante”, explica Priscila.

Durante a trajetória, ela não 
esquece cada experiência: “Pa-
cientes que vieram de férias, 
sentiram sintomas aqui e mor-
reram aqui. A gente entende a 
angústia da família. A pessoa 
entra e não vê mais ninguém. A 
gente sente quando as famílias 
que entregam o seu ente queri-
do e recebem um saco fechado. 
Não pode se despedir, dar um 
último adeus.”

| COTIDIANO | Profi ssionais de saúde vivenciam com 
mais intensidade angústias comuns a todos na pandemia

A distância da família 

dentro da mesma casa

FCO FONTENELE

Dona Cléo é técnica da enfermagem 
no hospital de referência para Covid

Se para todos a distância 
foi um tormento, para os pro-
fi ssionais de saúde o medo de 
infectar entes queridos é ain-
da maior. Maria Cleonice Silva, 
a dona Cléo, trabalha todas as 
noites em uma das duas uni-
dades de saúde em que é téc-
nica de enfermagem. Já para o 
fi lho, a casa tornou-se local de 
trabalho. Clécio Pinto da Silva, 
31 anos, é professor de fi losofi a 
e passou a ministrar aulas de 
forma remota. Pelo trabalho da 
mãe, os dois sentiram o afasta-
mento da família.

Entre hospital e casa, são 
vários os cuidados. Ela toma 
banho antes de sair da unidade 
e outro novamente ao chegar 
em casa. No trajeto, enfrenta 
ônibus lotados. “Levo uma gar-
rafi nha de álcool quando pego 
o ônibus. Tem gente que tira a 
máscara. No ônibus lotado, às 
vezes, você tem que falar mes-
mo. Muitos jovens não ligam. Eu 
pego sempre ônibus lotado. São 
três ônibus para o ir ao (hospi-
tal) Leonardo (da Vinci)”, conta.

Eles tentam manter distan-
ciamento mesmo em casa. “Digo 
para ele fi car no quarto dele e 
eu no meu.” Chegaram a separar 
copos, pratos e talheres.

“No mês de abril, houve o 
afastamento geral. Teve a sus-
pensão. E depois, dada a gravi-
dade da situação, foi organizado 
um plano para o EAD (educação 
à distância). Em agosto, a gen-
te começou a tentativa de aulas 
online na escola em que traba-
lho”, fala Clécio sobre o traba-
lho na Escola Estadual José de 
Alencar, na Messejana.

“Não sou uma pessoa que usa 
muito tecnologias. Foi muito 
difícil dar aulas com câmeras. 
Me adaptei, me acostumei, foi 
dando certo.” A dinâmica das 
aulas mudou. “Como minha 
disciplina provoca muito diá-
logo, estava acostumado a isso. 
Com as aulas remotas, acaba 
fi cando mais só eu falando. O 
feedback é maior no bate-papo. 
Foi estranho. Isso me deixou 
muito para baixo”, lamenta.

Na rotina cansativa, tensa e 
cheia de saudade, o apoio mú-
tuo entre mãe e fi lho não muda. 
A alegria ao chegar do trabalho, 
além de ver o fi lho, é ser recebi-
da pelo Miau, o terceiro mora-
dor da casa. Como nos lares de 
inúmeras famílias que resistem, 
eles se apegam ao que é funda-
mental. O amor. A necessidade 
suprema de não desistir.

1 ANO DE COVID-19 O VÍRUS QUE MUDOU NOSSO VIVER

CARLUS CAMPOS
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O presidente levou 
adiante um discurso 
decididamente 
contrário ao que 
a comunidade 
científi ca preconizou 
como correto para 
enfrentar doença 
sem precedentes

São antagônicas as condutas 
de Jair Bolsonaro (sem parti-
do) e de Camilo Santana (PT) no 
enfrentamento à crise do novo 
coronavírus. O presidente levou 
adiante um discurso decidida-
mente contrário ao que a co-
munidade científi ca preconizou 
como correto para enfrentar 
doença sem precedentes.

Pôs a economia como prio-
ritária em detrimento do pro-
blema sanitário pois, segundo 
ele, o povo brasileiro não teme o 
perigo. Já o governador cearen-
se apregoou que o quadro de-
mandava priorização de vidas. A 
engrenagem da economia seria 
recuperada depois.

Até as consciências mais in-
diferentes a Brasília costumam 
assistir com incredulidade às 
ações e inações do governo 
Bolsonaro, principalmente no 
aspecto do combate à pande-
mia da Covid-19.

A Presidência da República 
tem sido o espaço de implemen-
tação de um projeto de poder 

BOLSONARO E CAMILO 

OPÇÕES 
DIFERENTES, 

ANOS 
DIFERENTES

CARLOS HOLANDA
carlosholanda@opovo.com.br

cujo um dos elementos centrais é 
o da obstinada fabricação de ini-
migos a serem combatidos, tais 
como isolamento social, vacinas, 
máscaras, urnas eletrônicas, go-
vernadores ou prefeitos.

Bolsonaro elenca novos “co-
munismos” ao tempo em que o 
painel da tragédia informa que 
mais de 240 mil brasileiros su-
cumbiram à peste. O primeiro 
ano de pandemia revelou fra-
gilidades e virtudes de gover-
nantes pelo globo. A crise pesou 
para que Donald Trump fosse 
alĳ ado da Casa Branca. Aqui, no 
meio do caminho, haviam plei-
tos municipais.

Termômetros distantes de 
aferir a temperatura de 2022, 
as urnas no mínimo permitiram 
verifi car mudanças nos humo-
res do eleitorado no sentido de 
uma opção pela cautela. Diante 
do quadro sanitário e econômico 
de incertezas, a maioria voltou 
a privilegiar nomes tradicionais 
do mundo político em detrimen-
to das autodenominadas novida-
des. Bolsonaro não fez prefeitos 
em capitais.

Emoldurado pela derrota po-
lítica para João Doria (PSDB), o 
governador de São Paulo que viu 
sua equipe vacinar a enfermeira 

MARCOS CORREA/PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

EDIÇÃO: JOÃO MARCELO SENA | JOAOMARCELOSENA@OPOVO.COM.BR | 

| GESTÃO DA CRISE | Presidente e governador 

trilharam caminhos distintos no enfrentamento à 

pandemia de Covid-19. As escolhas repercutiram 

no resultado político que colheram 

JÚLIO CAESAR

O governador 
cearense apregoou 
que o quadro 
demandava 
priorização de vidas. 
A engrenagem da 
economia seria 
recuperada depois

1 ANO DE COVID-19 O VÍRUS QUE MUDOU NOSSO VIVER



Além de um desafi o, a pandemia se 
mostrou um poderoso catalisador para a 
popularidade de líderes globais dos mais 
distintos espectros políticos. Ações im-
populares, mas necessárias, colocaram 
à prova a capacidade administrativa de 
gestores e mediram a força de suas arti-
culações políticas e sociais.

Enquanto parte deles viu na crise uma 
oportunidade para fomentar um legado, 
outros encontraram um muro que bar-
rou projetos e pôs em xeque o próprio 
futuro na vida pública.

O caso mais emblemático de quem 
perdeu o rumo durante a pandemia 
é o do ex-presidente dos EUA Donald 
Trump, que, no início de 2020 caminhava 
a passos largos rumo à reeleição ampa-
rado por bons índices econômicos e de 
popularidade.

Porém, a insistência em uma atuação 
negacionista fez com que sua popularida-
de despencasse na medida em que novas 
crises (econômica, racial e institucional) 
eram somadas ao cálculo político. Trump 
optou por negar a existência do desa-
fi o que se impunha justamente no ano 
da quase certa reeleição que acabou não 
ocorrendo ante a vitória de Joe Biden.

Num polo oposto ao de Trump, o 
mundo rendeu-se a primeira-ministra 

da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, 39. Da 
pequena ilha no Pacífi co Sul, com cerca 
de cinco milhões de habitantes, ela con-
duziu a crise com precisão e sem se ex-
ceder em otimismo ou pessimismo.

Com índices de popularidade históri-
cos, Ardern teve desempenho conside-
rado exemplar por diversos líderes e pu-
xou para si os holofotes para tornar-se 
exemplo para o mundo. Garantindo, in-
clusive, a reeleição ao cargo em outubro 
do ano passado graças à condução que 
teve durante a pandemia.

Caso singular é o do presidente ar-
gentino Alberto Fernández, que come-
çou a pandemia com altíssimo nível de 
aprovação após medidas que fi zeram do 
país um dos com menor índice de casos 
e mortes na América Latina. Entretanto, 
os números dispararam e as críticas a 
Fernández também. 

Houve ainda quem corrigiu a traje-
tória. Os questionados primeiros-mi-
nistros britânico, Boris Johnson, e is-
raelense, Benjamim Netanyahu, viam as 
respectivas popularidades despencarem 
em contextos distintos. Ambos perce-
beram a tempo os benefícios políticos 
de levantar a bandeira da vacinação e 
colhem frutos políticos da mudança de 
postura. (Vítor Magalhães)
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Termômetros 
distantes de aferir 
a temperatura de 
2022, as urnas no 
mínimo permitiram 
verifi car mudanças 
nos humores do 
eleitorado no 
sentido de uma 
opção pela cautela



Mônica Calazans, primeira no 
País, o desinteresse de Bolsona-
ro e Eduardo Pazuello (Saúde) 
na aquisição de vacinas fez crer 
que a sensação de impeachment 
poderia se materializar, já que 
tudo vinha na esteira de su-
cessivos boicotes a medidas de 
contenção do vírus.

A possibilidade foi por ora 
aplacada pela vitória de Arthur 
Lira (PP-AL) na Câmara dos De-
putados, um autêntico membro 
do “centro democrático”, como 
ele prefere classifi car o Centrão 
que dá sustentação ao presiden-
te saudoso de Brilhante Ustra. 
Fato é que o alagoano encarna 
tudo aquilo que um dia Bolsona-
ro jurou que não queria para si.

O auxílio emergencial chegou 
ao fi m. Cogita-se a prorrogação. 
Foi um mecanismo provisório de 
distribuição de renda por meio 
do qual o presidente conseguiu 
afrouxar o nó da gravata. Neces-
sário, sim, que as torneiras fos-
sem abertas na perspectiva dos 
que seriam socorridos. Mas fez 
com Bolsonaro surfar confi ante 
nos dividendos políticos do su-
porte fi nanceiro, esquecendo-se 
de algo: o fardo que é liderar.

Linha de estratégia diferente 
foi traçada a partir do Palácio da 
Abolição para reduzir os estra-
gos inevitáveis. A começar pela 
concepção vencedora no Comitê 
de Enfrentamento ao Coronaví-
rus de que a prioridade número 
zero seria a de mobilizar esfor-
ços para proteger vidas.

Mesmo que a consequência 
disso tenha sido severa no cam-
po da economia, com óbvias re-
percussões políticas. O Comitê, 
aliás, é elemento que merece 
olhar particularizado. 

A criação de uma estrutura 
para análise da realidade e ela-
boração de soluções é exemplo 
de que houve disposição para 
encarar o caos à altura de sua 
complexidade desde o início. 

Outra dimensão do Comitê: 
erros e acertos cometidos na 
condução da crise foram resul-
tados de decisão colegiada, e 
também sob liderança do se-
cretário de Saúde, Dr. Cabeto. O 
mesmo desde o início do segundo 
mandato do petista.

Camilo tem entrado e saído 
de sucessivas crises. Embora 
marcado pelos desafi os sanitá-
rios, o ano teve como pontapé 
inicial o estresse causado pela 

| MUNDO | Pandemia alterou formas 

como governantes passaram a ser vistos 

A popularidade 
de líderes afetada

ALEX WONG / GETTY IMAGES / AFP

TRUMP viu uma reeleição certa 
escapar pelo ralo

paralisação de parte da Polícia 
Militar. Uma escalada de tensões 
sempre traumática para a socie-
dade. Impossível que se saia in-
cólume de tanta turbulência.

Agora, por exemplo, o chefe do 
Executivo estadual sofre elevada 
pressão de setores do empresa-
riado em função do endureci-
mento de medidas de combate 
à transmissão da Covid-19. Uma 
pilha de situações confl ituosas 
que exigem de Camilo serenida-
de administrativa.

Alguns nós próprios da políti-
ca também demandaram do pe-
tista capacidade de fazer equili-
brismos, na medida em que suas 
partes pedetista e petista tive-
ram de ser calculadamente si-
lenciadas. Assim como em 2016 
e 2018, sim, mas com a novidade 
de que após a reeleição Camilo 
atingiu outra estatura política, 
muito longe daquele preposto de 
Cid Gomes de 2014.

Imprensado entre a ligação 
real a José Sarto (PDT) e a ligação 
partidária a Luizianne Lins (PT), 
Camilo teve de encontrar modo 
de operar na disputa. Lançou-se 
numa campanha contra Capitão 
Wagner (Pros), surpreenden-
do até mesmo aliado com o tom 
adotado na campanha. O policial 
inicialmente ignorou os ataques. 
Na sequência, entrou no ringue 
montado. Também por isso, mas 
não somente, Sarto terminaria 
prefeito da Capital.

1 ANO DE COVID-19 O VÍRUS QUE MUDOU NOSSO VIVER

CARLUS CAMPOS
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“Eu me cobrava 
muito, achava que por 
estar em casa não 
estaria produzindo, 
então no começo 
tinha essa pressão 
muito grande”

DELANO MACÊDO,
sócio-fundador da CDP Capital

A pandemia trouxe um im-
pacto severo para o fl uxo de cai-
xa da maioria das empresas. No 
Ceará, a projeção do Instituto de 
Pesquisa e Estratégia Econômica 
do Ceará (Ipece) é de que a eco-
nomia tenha encolhido 4,18% em 
2020. Mas, as difi culdades tam-
bém abriram caminho para uma 
série de transformações que 
estão redesenhando o mercado 
de trabalho para o futuro. Dian-
te da necessidade de se adap-
tar a medidas de isolamento, 
por exemplo, a digitalização foi 
acelerada em diversos setores e 
segmentos. E o País, também ex-
perimentou, pela primeira vez, o 
home o  ce em larga escala.

Um estudo feito pelo Instituto 
Nacional de Pesquisa Econômi-
ca Aplicada (Ipea), com base nos 
dados da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (Pnad) Co-
vid-19, mostrou que mesmo após o 
processo de reabertura de 95% das 
atividades econômicas, cerca de 
200 mil pessoas ainda permane-
ciam trabalhando de forma remo-
ta no Ceará até novembro do ano 
passado. O número representou 
7% do total de pessoas ocupadas e 
não afastadas naquele período.

HOMEOFFICE ACELERA 
TRANSFORMAÇÕES NO 

MERCADO 
CORPORATIVO

| NO CEARÁ |  Mesmo após a reabertura de 95% das atividades econômicas, em 

torno de 200 mil trabalhadores permaneciam trabalhando de forma remota

IRNA CAVALCANTE
irnacavalcante@opovo.com.br

Em maio, quando as medi-
das eram mais restritivas, este 
quantitativo era de 306 mil 
trabalhadores (15,7% da força 
produtiva). Mas, o estudo iden-
tifi cou que, no Ceará, pelas ca-
racterísticas de seu mercado 
de trabalho, há um potencial de 
que a modalidade seja uma rea-
lidade para 679 mil trabalhado-
res. No Brasil, este número po-
deria chegar a 20,8 milhões de 
pessoas (22,7%).

A fundadora da Flow Desen-
volvimento Integral, Adriana 
Bezerra do Carmo, explica que 
nem tudo pode ser adaptável. O 
modelo também tem vantagens e 
desvantagens. Mas, sem dúvidas, 
o home o  ce foi uma das princi-
pais molas transformadoras no 
mercado corporativo neste um 
ano de pandemia. “No início, foi 
tudo muito turbulento, não foi 
algo planejado, veio da necessi-
dade. De uma hora para outra, as 
empresas tiveram que manter as 
pessoas dentro de casa e seguir 
produzindo. E isso foi um caos.”

Os problemas no início foram 
os mais diversos: falta de estru-
tura básica como computadores, 
cadeiras e internet para os fun-
cionários trabalharem de casa; 
sistema de gestão inadequado; 
reuniões intermináveis; sobre-
carga de trabalho; adoecimen-
to físico e mental. “Mas, com o 
tempo, muitas empresas estão 

AURELIO ALVES
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conseguindo chegar a um meio 
termo. E mais que isso. Aquelas 
que fi zeram a organização inter-
na adequada, perceberam que 
esta poderia ser uma forma de 
trabalho que pode potencializar 
resultados e devem seguir com 
formato, senão no todo, mas em 
muitas áreas.”

“Hoje muitas empresas estão 
contratando serviços de psico-
terapia para oferecer ao cola-
borador. E não é só por conta 
do medo da pandemia, o que já 
seria muita coisa, mas também 
para ajudar os profi ssionais a 
encontrar um equilíbrio entre a 
vida profi ssional e a pessoal por-
que no home o  ce estes papéis 
acabam se misturando de forma 
mais intensa.”

A experiência também acele-
rou tendências como espaços fí-
sicos corporativos menores, ges-
tões mais horizontalizadas e um 
maior índice de contratações na 
modalidade freelancer e contra-
tos remotos. “Com a pandemia, 
as empresas foram perdendo 
o medo da barreira da distân-
cia. Hoje muitas empresas estão 
contratando profi ssionais de ou-
tros estados e até de outros paí-
ses para atuar de forma remota 
na operação”, explica o consultor 
empresarial Marcelo Carvalho.

Ele ressalta, no entanto, que 
o trabalho remoto ainda refl ete 

muito as desigualdades do mer-
cado de trabalho brasileiro. Os 
dados da Pnad-Covid, mostra-
ram que, em 2020, o perfi l dos 
trabalhadores que, em meio à 
pandemia, puderam trabalhar 
na segurança das suas casas, era 
composto, predominantemente, 
por pessoas brancas, com ensino 
superior completo e do setor for-
mal da economia.

Ana Andrade, líder de talent 
strategy na consultoria Mercer 
Brasil, aponta que, dentre os de-
safi os para consolidação da mo-
dalidade no Brasil, está também 
a superação de dilemas culturais 
de gestão. “Naquelas empresas 
com culturas mais controla-
doras e centralizadoras, há um 
grande desconforto com a dis-
tância entre gestor e equipes, e 
também uma ansiedade grande 
em estabelecer ferramentas de 
controle de horas, acessos, reu-
niões e afi ns, o que vai de encon-
tro a uma das prerrogativas do 
trabalho fl exível: autonomia.”

Ela reforça que a pesquisa 
Tendências Globais de Talentos, 
feita pela Mercer junto a 306 lí-
deres de RH na América Latina, 
mostrou que a grande questão 
para as empresas é saber como 
captar os aprendizados deste 
período e direcionar as inova-
ções derivadas da necessidade 
de uma nova forma de trabalhar.

| ADAPTAÇÕES| A nova dinâmica de trabalho 

tem grande impacto no bem-estar emocional

Desafi os do trabalho 
remoto à saúde mental

“Positivo por um lado, exaustivo 
por outro”, assim o empresário cea-
rense Delano Macêdo defi ne o siste-
ma de home o  ce. Ele destaca que a 
nova forma de trabalho representou 
uma mudança completa em seu esti-
lo de vida. Partindo de duas viagens 
mensais a São Paulo para até 35 vi-
deoconferências por semana, o só-
cio-fundador da CDP Capital pondera 
que por estar habituado com reu-
niões online e ter facilidade com uso 
de tecnologia acreditou que o proces-
so de adaptação seria mais fácil.

Ele relata que foi preciso um pro-
cesso de reorganização tanto do pon-
to de vista pessoal e mental quanto 
da estrutura da casa. “Eu me cobra-
va muito, achava que por estar em 
casa não estaria produzindo, então 
no começo tinha essa pressão muito 
grande”, comenta. Cobrança essa que 
representa um sinal de alerta, con-
forme Raquel Nascimento, psicóloga 
especialista em temas trabalhistas.

“O home o  ce também está as-
sociado a uma sobrecarga mental e 
de trabalho. Há uma pressão muito 

grande para provar que estamos 
trabalhando, além claro do aumento 
de demandas e da extrema difi cul-
dade em separar a vida profi ssio-
nal da pessoal”, detalha a psicóloga. 
Para tentar contornar o problema, 
Delano relata que foi preciso refor-
çar a conversa com a família, in-
cluindo a adoção de horários espe-
cífi cos para algumas atividades em 
conjunto, como o almoço.

O empresário conta ainda que 
buscou estudar técnicas de orga-
nização, métodos de concentração 
e recorreu ainda ao auxílio de apli-
cativos que o ajudassem a compor 
melhor a rotina, tentando evitar a 
exaustão mental e buscando formas 
de manter a produtividade sem dei-
xar de lado a vida pessoal.

Raquel afi rma ser fundamental 
a construção de redes de apoio en-
tre os moradores da casa e mesmo 
com outras pessoas de forma re-
mota, para que essas frustrações, 
anseios, estresse, tudo seja com-
partilhado. (Alan Magno/ Espe-

cial para O POVO)

1 ANO DE COVID-19 O VÍRUS QUE MUDOU NOSSO VIVER

CARLUS CAMPOS
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“E todos os momentos, 
nos mais difíceis e de 
glória, a torcida esteve 
presente enchendo o 
estádio. Com a pandemia, 
não é possível”

MARCELO PAZ,
presidente do Fortaleza

“A pandemia acelerou 
processos. (...) Equipes 
(organizadas) como 
o Ceará vão estar em 
vantagem”

ROBINSON DE CASTRO,
presidente do Ceará
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Perda de aproximadamente R$ 
50 milhões em receitas. O valor é 
a soma da estimativa negativa de 
Ceará e Fortaleza. A cifra repre-
senta o impacto e as mudanças 
provocadas pela pandemia do novo 
coronavírus um ano depois dos 
primeiros casos no Estado. A che-
gada da Covid-19 atingiu em cheio 

| ESPORTES |Pandemia atingiu em cheio o futebol cearense, que 

precisou se adaptar. Clubes tiveram menor receita, jogadores pararam, 

gestores buscaram soluções e torcedores fi caram em casa

LUCAS MOTA
lucasmota@opovo.com.br

ano de forma sadia. A gente tende 
a ter superávit nesse fi m de ano, 
mesmo com o problema fi nancei-
ro”, afi rmou o dirigente.

O mandatário alvinegro res-
salta a importância da gestão no 
enfrentamento da crise provocada 
pela pandemia. Para ele, o futebol 
cearense é escola para o Brasil. 
“Não só Ceará e Fortaleza, você vê 
exemplos de clubes menores que 
acabam seguindo uma escola, en-
raizando boas práticas.”

A principal mudança no campo 
desportivo neste período de um 

o futebol cearense, que precisou se adaptar à realidade de estádios vazios, 
protocolos sanitários rígidos e cofres esvaziados.

A paralisação dos jogos durou quatro meses, entre março e julho. 
Apesar da retomada do calendário, a proibição de público tirou uma 
das principais receitas para os clubes: a bilheteria. Concomitantemen-
te, houve perda nos programas de sócio-torcedor, lojas e patrocinado-
res. O impacto em equipes com menor investimento foi ainda maior, 
com a necessidade de intervenção da Confederação Brasileira de Fute-
bol (CBF), federações e órgãos públicos.

No cenário de mudança, o presidente do Ceará, Robinson de Castro, 
explica que o clube precisou buscar crédito para fechar o fl uxo fi nanceiro, 
intensifi car as ações visando o torcedor e gerar novas receitas. “A bilhete-
ria foi a que teve o maior impacto. O sócio até manteve boa arrecadação, 
não vai ser o dobro do que tivemos (em 2019), mas se tornou aceitável. A 
estimativa é de perda de R$ 20 milhões. Mesmo assim, a gente termina o 

ENTRE ESTÁDIOS VAZIOS, FUTEBOL 
TEM DIFERENTES CENÁRIOS E 

NOVAS REALIDADES 

1 ANO DE COVID-19 O VÍRUS QUE MUDOU NOSSO VIVER
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ano, pontua Robinson, foi a evolu-
ção de clubes considerados menos 
tradicionais. “A pandemia acelerou 
processos. Acho que houve uma 
repaginação, foi determinante 
para alguns clubes. Equipes (or-
ganizadas) como o Ceará vão estar 
em vantagem”. Dentro da revolu-
ção que o futebol teve de enfren-
tar, essa nova hierarquia de forças 
tende a ser um dos únicos aspectos 
que tende a fi car mesmo depois de 
controlada a crise como um todo.

Presidente do Fortaleza, Marce-
lo Paz reforça dois impactos signi-
fi cativos. O primeiro na atmosfera 
do jogo, devido aos estádios vazios. 
“Em todos os momentos, nos mais 
difíceis e de glória, a torcida esteve 
presente enchendo o estádio. Com 
a pandemia, não é possível e é um 
‘difi cultador’ pra gente”, disse ele. 
Em 2019, o Tricolor teve a segunda 
maior média de público do Brasil.

O segundo é o aspecto fi nancei-
ro. “Não só bilheteria, mas diver-
sas rendas com o público, como 
camarote, ativações comerciais, 
loja. Chegamos a ter 35 mil sócios. 
Agora são 12 mil. Houve queda ver-
tiginosa de faturamento do clube. 
Chega a R$ 30 milhões a perda de 
receitas”, lamenta.

Os dirigentes acreditam que o 
cenário atual do futebol, modifi -
cado pela pandemia da Covid-19, 
não deve mudar em 2021. “Eu 
não acredito que tenhamos pú-
blico em 2021. Isso inclui o fute-
bol, quando tiver toda a popula-
ção vacinada. Não vai estar até o 
fi m do ano”, projeta Marcelo Paz. 
“A volta ao estádio é imprevisí-
vel”, acrescentou Robinson.

Paralelamente, Governo do 
Estado, por meio da Secretaria do 
Esporte e da Juventude (Sejus), e 
a Federação Cearense de Futebol 
(FCF) estreitaram laços e atua-
ram em parceria na condução do 
esporte junto aos clubes em meio 
à pandemia da Covid-19. Entre 
as ações, houve custeio de testes, 
elaboração de protocolo sanitá-
rio, intervenções pela retomada 
dos jogos e ajuda a equipes com 
menor investimento.

Um ano após as primeiras 
confirmações de contamina-
ção no Estado, os desafios de 
conduzir o futebol cearense 
continuam. O veto à presença 
de torcedores nas arenas faz 
parte do protocolo de retoma-
da do esporte. Por enquanto, o 
retorno das torcidas sequer é 
cogitado no Ceará.

“Nós não estamos nem venti-
lando essa possibilidade. Estamos 

aguardando a autoridade sanitá-
ria. Todos os passos são dados com 
o aval da autoridade sanitária. In-
felizmente, enquanto não tiver um 
número muito grande de pessoas 
imunizadas, temos que ter caute-
la e evitar a aglomeração, pensar 
na saúde da população e sacrifi car 
um pouco mais a festa do estádio”, 
afi rmou o secretário de Esporte do 
Estado, Rogério Pinheiro.

Em um ano, as reuniões sobre 
sobre a pandemia viraram cons-
tantes na gestão do secretário. O 
discurso de conscientização se 
tornou prioridade.

“Esse momento é de mudan-
ça. Temos que evitar ao máximo 
a aglomeração e dar prioridade 
máxima ao esporte individual e 
aberto. Contribuímos com fede-
rações, ligas e ONGs para a rea-
bertura consciente. Participa-
mos de várias reuniões. Fomos 
participando de intermediações 
até que pudéssemos construir o 
entendimento com validade da 
autoridade sanitária”, resume.

Presidente da FCF, Mauro 
Carmélio explica que houve mu-
dança na administração do fute-
bol após o impacto da Covid-19. 
Além do aspecto fi nanceiro, o 
foco dos clubes passou a ser a 
execução do esporte e o controle 
da pandemia.

“Dentro do futebol cearense 
não teve impacto maior de con-
tágio, desde os clubes da Série 
A ao amador. Estamos sempre 
orientando e conversando. Foi 
um novo modo de administrar. 
Fazíamos futebol para os torce-
dores (no estádio), mas não te-
mos mais. O torcedor não pode 
fi car mais no estádio vendo com 
seus olhos, admirando e adoran-
do os jogadores. É uma situação 
totalmente diferente.”

Mauro ressalta a existência de 
problemas fi nanceiros nos clu-
bes, decorrentes da falta de pú-
blico, mas evita fazer qualquer 
projeção sobre a retomada dos 
torcedores aos estádios. Plane-
jar a volta das torcidas no atual 
cenário é irresponsabilidade, re-
sume o presidente da FCF.

“Está muito caro, as despesas 
são grandes. O Governo liberou 
o pagamento de aluguel do es-
tádio (Castelão). A situação com 
patrocinadores está difícil para 
os clubes. Com responsabilida-
de e cautela, vamos aperfeiçoar 
o trabalho que vem sendo fei-
to desde março do ano passado 
para que tenhamos um futebol 
seguro”, disse ele.

| NOVO NORMAL | Atletas 

detalham adaptação a protocolos. 

Torcida lamenta idolatria à distância

A saudade 
mútua que invade 
torcida e jogadores

Um ano de saudade. É o sentimento que representa os 
torcedores impedidos de ver e apoiar a equipe do coração 
presencialmente no estádio. Um silencioso Castelão em 
meio à pandemia da Covid-19 soa estranho para um am-
biente que se acostumou à festa. Mais diferente só a reali-
dade do estádio Presidente Vargas, que por meses funcio-
nou como hospital de campanha.

Com a proibição de público nos estádios, os torcedo-
res precisaram se adaptar a nova rotina. A televisão se 
tornou a companheira dos fanáticos.

Torcedora do Fortaleza, a vendedora Gloria Emanuelle, 21 
anos, perdeu um dos principais prazeres do cotidiano. “Era o 
momento de esquecer o estresse. O mais cruel foi essa ques-
tão de não poder nem assistir o jogo do seu time presencial-
mente. Foi bem difícil”, conta ela, que sente falta até do “em-
purra-empurra” na entrada do estádio.

Torcedor do Ceará, o administrador Ygor de Castro, 25 
anos, conta que a cada resultado importante, alguém le-
vanta o questionamento: “E se esse jogo tivesse tido tor-
cida?”. “O que mais sinto saudade é do momento do gol. É 
bem diferente no estádio, a gente pula, abraça quem não 
conhece”, comenta ele, órfão do estádio.

Protagonistas da partida de futebol, os jogadores so-
freram o impacto direto da pandemia da Covid-19. Rotina 
alterada, adesão ao rígido protocolo, testes semanais, sa-
lários reduzidos e estádios vazios estão entre as mudanças 
no cotidiano do atleta.

Para o zagueiro e capitão do Fortaleza, Paulão, a relação 
entre jogador e torcida precisou ser readaptada. 

“As principais mudanças foram em relação à convivência. 
Hoje em dia (o que faz falta) é muito mais a presença do torce-
dor nos estádios. Faz grande diferença. Falando do Fortaleza, 
a torcida é essencial. Sabíamos que nesse momento o estádio 
estaria com, no mínimo, 50 mil, 60 mil pessoas”, afi rma.

Presidente do Sindicato dos Atletas de Futebol do Estado 
(Safece), Marcos Gaúcho diz que a associação mantém doa-
ções de cestas básicas e ajuda fi nanceira para pagamento de 
conta de energia para atletas em situação de vulnerabilidade. 
O impacto maior veio no início da pandemia, quando houve 
bastante desinformação e a paralisação dos campeonatos.

“Rolou desemprego em massa. O impacto fi nanceiro foi 
imediato. Houve um efeito cascata. O medo e o receio conti-
nuam até hoje”, comentou Marcos.

Goleiro titular do Ceará, Richard conta sobre as mudanças 
na rotina e os hábitos incorporados na pandemia. “Quando 
chego em casa, deixo o sapato do lado de fora. A gente pro-
cura tirar as peças de roupa, lavar bem as mãos e sempre to-
mar banho quando chega em casa. No clube, o tempo todo é 
de máscara. Só tira para ir ao campo. A gente vai ter que se 
adaptar ao novo mundo”, comentou.

Assim como Paulão, Richard lamenta a falta da massa 
de torcedores. “Nossa torcida é apaixonado, comparece 
aos jogos. Creio que as derrotas, os empates, poderiam 
ter tido um resultado diferente”.

TEMOS QUE 
EVITAR AO 
MÁXIMO A 
AGLOMERAÇÃO 
E DAR 
PRIORIDADE 
MÁXIMA AO 
ESPORTE 
INDIVIDUAL E 
ABERTO”
Rogério 

Pinheiro,
Secretário do 
Esporte e da 
Juventude do 
Estdo

O TORCEDOR 
TEM SIDO 

PRESENTE 
NAS REDES 
SOCIAIS. (...) 

ESTAMOS 
DISPOSTOS 

A FICAR 
O TEMPO 
QUE FOR 

NECESSÁRIO 
DISTANTE 

DO NOSSO 
TORCEDOR 
PARA QUE 

MUITAS VIDAS 
POSSAM 
SEGUIR”
Paulão,

zagueiro do 
Fortaleza

FAZÍAMOS 
FUTEBOL 
PARA OS 
TORCEDORES 
(NO ESTÁDIO), 
MAS NÃO 
TEMOS 
MAIS (ISSO) 
(...) É UMA 
SITUAÇÃO 
TOTALMENTE 
DIFERENTE”
Mauro 

Carmélio
Presidente 
da Federação 
Cearense de 
Futebol

NO CLUBE, 
O TEMPO 

TODO É DE 
MÁSCARA. SÓ 
TIRA PARA IR 

AO CAMPO. 
A GENTE VAI 
TER QUE SE 

ADAPTAR 
AO NOVO 
MUNDO”
Richard, 

goleiro do 
Ceará

ROLOU 
DESEMPREGO 
EM MASSA. 
O IMPACTO 
FINANCEIRO 
FOI IMEDIATO. 
HOUVE UM 
EFEITO 
CASCATA. 
O MEDO E 
O RECEIO 
CONTINUAM 
ATÉ HOJE
Marcos 

Gaúcho, 
presidente do 
Sindicato dos 
Atletas
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“Se a gente está 
aqui, é porque 
conseguimos 
ultrapassar 
barreiras. Essa é a 
magia da arte”

ALDREY ROCHA
Ator e palhaço

“Parece clichê dizer isso, 
mas, de fato, fomos os primei-
ros a parar as atividades e sere-
mos os últimos a retornar com 
a segurança necessária”. A frase 
de Edceu Barboza, artista e pro-
dutor do Grupo Ninho de Teatro, 
da região do Cariri cearense, 
sintetiza os desafi os iniciais e 
ainda presentes impostos pela 
pandemia de Covid-19 ao setor 
artístico-cultural.

A necessária série de res-
trições às atividades de aglo-
meração impactaram direta-
mente o fazer artístico, que é 
essencialmente coletivo, seja 
em termos de criação ou de au-
diência. As adaptações tiveram 
de ser rápidas.

“A gente estava com agen-
da bem lotada de circulações, 
temporadas. Tudo foi cancela-
do”, rememora Aline Campêlo, 
atriz, palhaça e produtora cul-
tural do  K’Os Coletivo, dedica-
do à palhaçaria. “Ficamos um 
período sem saber o que ia ser, 
na nossa cabeça era ‘daqui um 
mês vai resolver’. Depois, fo-
mos entendendo o que estava 
acontecendo. Em poucos dias, 
apresentações anteriormente 
agendadas passaram para on-
line”, recupera a artista.

Hoje, a adequação ao forma-
to virtual já é uma demanda 
absorvida pelo setor. “Passado 
esse um ano de pandemia, iso-
lamento e impossibilidades de 
recepção presencial, temos en-
tendido que o que era adaptação 
já chega como linguagem, mais 
uma via de trabalhar”, com-
preende Edceu.

Mais crucial do que a rea-
dequação inicial, porém, foi a 
necessidade de manutenção e 

CULTURA 
PRIMEIRA A PARAR, 

| DESAFIOS | Com problemas acentuados com a chegada 

da pandemia, artistas tiveram de recriar caminhos

JOÃO GABRIEL TRÉZ
joaogabriel@opovo.com.br

Investindo em assistência e fo-
mento, a lei foi executada por 
municípios e estados, que divi-
diram as responsabilidades. A 
partir dela, espaços culturais 
puderam contar com subsídios 
para manutenção, trabalhado-
ras tiveram auxílio emergencial 
e dezenas de editais foram lan-
çados, estimulando a economia.

As experiências de execução 
da Lei Aldir Blanc apontam a im-
portância do apoio público para 
a retomada futura do setor e 
ressaltam caminhos necessários 
para as gestões. “Na operaciona-
lização da lei, recursos voltados à 
arte e cultura vêm chegando em 
agentes e produtores que nunca 
se tinha conseguido alcançar. É 
interessante pensar isso como 
uma real política de descentrali-
zação”, reconhece Edceu.

Dalwton ressalta, ainda, a 
necessidade de movimentação 
também da iniciativa privada. 
“A pandemia deixou evidentes as 
precariedades do campo cultu-
ral que não se referem somente 
ao poder público, mas também 
demandam refl exão e ação da 
iniciativa privada”, avança.

“O cenário é incerto. Vai levar 
uns anos para a ‘normalidade’ e 
os fl uxos cotidianos voltarem com 
segurança. Penso que é um futuro 
que vai ter que continuar atento à 
reunião de pessoas. O futuro é de 
cuidado”, prevê Edceu.

O cenário é de desafi os acen-
tuados, mas não novos. “Ago-
ra, mais do que nunca, a gente 
percebeu a necessidade da arte 
para reelaboração de cidadanias 
e construção das subjetividades”, 
destaca Edceu. “Historicamente 
falando, o artista passa por isso 
não é de agora. Mas nós estamos 
aqui hoje”, identifi ca Aldrey Ro-
cha, ator e palhaço do K’Os Cole-
tivo. “E se a gente está, é porque 
conseguimos ultrapassar barrei-
ras que são impostas. Essa é a 
magia da arte”, fi naliza.

FCO FONTENELE

ÚLTIMA A VOLTAR

sobrevivência. Sem poder circular, a classe trabalhadora da cultura se 
viu sem renda. Naquele momento, diversas campanhas de apoio foram 
promovidas, como destaca o produtor musical Dalwton Moura.

“Foi essencial. O campo da cultura cuidando do campo da cultu-
ra, diversas redes. Foi muito importante a sociedade civil se arti-
cular para se ajudar e fazer interlocução com o poder público para 
construir e demandar ações”, destaca. Os movimentos de solidarie-
dade foram da doação de cestas básicas à articulação por políticas.

No Cariri, o Grupo Ninho, em parceria com o coletivo Atuantes 
em Cena, já tinha planejado lançar uma campanha de fi nancia-
mento coletivo para apoio à Casa Ninho, espaço co-gerido pelos 
grupos. O local, como ressalta Edceu, “não tem apoio de modo 
direto e contínuo do poder público em nenhuma das esferas” e 
o contexto da pandemia levou ao adiantamento da campanha. 
“Tivemos uma adesão muito positiva, que foi o que nos permitiu 
manter o espaço sem atividades”, destaca.

Além do apoio mútuo da classe, as ações de entidades e do poder 
público foram cruciais. O ápice foi a Lei Aldir Blanc, criada a partir 
de articulação entre o setor, sociedade e membros do legislativo. 

1 ANO DE COVID-19 O VÍRUS QUE MUDOU NOSSO VIVER

CARLUS CAMPOS





WWW.OPOVO.COM.BR

DOMINGO
FORTALEZA - CEARÁ - 21 DE FEVEREIRO DE 202122

EDIÇÃO: ÉRICO FIRMO  | ERICOFIRMO@OPOVO.COM.BR  |  85 3255 6101

“Se a gente não 
agir, talvez em 
março, abril e 
maio tenhamos 
situação bastante 
desfavorável”

KENY COLARES 
Médico infectologista

Em 26 de fevereiro de 2020, o 

Brasil tomou conhecimento do 

registro do primeiro caso con-

firmado de Covid-19 no País. 

Um homem de 61 anos, em São 

Paulo, que acabara de voltar de 

viagem da Itália. Semanas de-

pois, foi a vez do Ceará ter seus 

primeiros casos confirmados, 

no dia 15 de março. Foi o início 

de uma longa caminhada, que 

ainda não chegou ao fim, em 

busca da solução da maior cri-

se sanitária desta época, se-

gundo a Organização Mundial 

da Saúde (OMS).

Um ano após a confirmação 

da circulação do vírus no Bra-

sil, o País ainda sofre de forma 

avassaladora com a doença. 

Com mais de 240 mil mortos, 

os índices de contaminação e 

mortalidade seguem eleva-

dos. Por outro lado, enquanto 

a imunização por meio da va-

cina ainda chega a segmento 

restrito da população, pes-

quisadores e profissionais da 

saúde seguem em busca de 

avanços no tratamento e ten-

tam traçar as melhores estra-

tégias de defesa na medida em 

que adquirem mais conheci-

mento sobre o vírus.

O QUE MUDOU
NA COMPREENSÃO DA 

COVID UM ANO DEPOIS
| CONHECIMENTO | Especialistas relatam avanços no 

tratamento da doença, mas acreditam que luz no fi m 
do túnel ainda está distante no Brasil

GABRIEL BORGES
gabriel.borges@opovo.com.br

“No começo, a doença era 

tratada como uma virose, uma 

viremia. Mas se descobriu que 

ela costuma apresentar um 

quadro de processo infl amató-
rio generalizado. Então, o uso 

de antinfl amatórios conteve 
muito da evolução de gravidade 

em alguns pacientes”, destaca o 

médico epidemiologista Marce-

lo Gurgel, professor da Univer-

sidade Estadual do Ceará (Uece).

Para o médico infectologis-

ta Keny Colares, do Hospital São 

José (HSJ), em Fortaleza, após um 

ano da circulação do vírus no País, 

é possível identifi car que certas 
medidas não mostram a efi cácia 
necessária no tratamento.

“No início, muitos tratamen-

tos foram preconizados, teriam 

algum indício de que poderiam 

ser úteis. Algumas dessas medi-

cações foram utilizadas, a mais 

famosa delas foi a cloroquina. 

Com o passar do tempo, os tra-

balhos que foram saindo mos-

traram que elas possuem uma 

atuação muito discreta sobre o 

vírus. Aprendemos que todas as 

medicações antivirais que ten-

tamos utilizar não se mostra-

ram efetivas”, explica.

Em fevereiro de 2020, ainda 

não era possível afi rmar quais 
medidas seriam mais efi ca-
zes no combate à propagação 

do vírus. Até pelo receio de que 

faltassem máscaras para pro-

fi ssionais da linha de frente, a 

SANDRO VALENTIM, EM 31/1/2020

1 ANO DE COVID-19 O VÍRUS QUE MUDOU NOSSO VIVER
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DOU
“A intubação, que 
pode salvar vidas, 
também é um 
veículo para que 
a pessoa contraia 
infecções”

MARCELO GURGEL
Médico epidemiologista

IMPACTO

Lígia Kerr 
destaca 
que, mesmo 
pessoas 
assintomáticas 
ou com 
sintomas 
leves, podem 
sofrer graves 
efeitos após a 
doença: perda 
de memória, 
perda de 
estabilidade 
emocional 
e fadiga 
permanente



orientação inicial não era para 
todo mundo usar máscara. Um 
ano depois, já se sabe que o uso 
da proteção, as medidas de iso-
lamento social e a vacinação em 
massa fazem parte do caminho 
para resolução do problema. É 
o que explica a epidemiologis-
ta Lígia Kerr, professora e pes-
quisadora do Departamento de 
Saúde Comunitária da Faculda-
de de Medicina da Universidade 
Federal do Ceará (UFC).

“O uso da máscara é uma das 
coisas mais importantes que 
nós temos. A vacina não vai dei-
xar isso desaparecer, as pessoas 
precisam compreender isso. 
Tem gente pensando que tudo 
acabou, e não acabou. Preci-
samos continuar o processo de 
vacinação de forma urgente. 
Não podemos esquecer que es-
tamos com uma mutação muito 
mais contagiosa, devemos bus-
car máscaras melhores ou fazer 
o uso de duas máscaras.”

Segundo a médica, vários 
países já estão recomendando o 
uso de duas máscaras. As más-
caras hospitalares descartáveis 
podem ser bem efi cazes quando 
bem ajustadas, juntamente com 
uma outra máscara de tecido.

Em um ano, já se sabe que algu-
mas substâncias e técnicas adota-
das tornam maiores as chances de 
recuperação da doença.

“Algumas medicações utili-
zadas em pacientes mais graves 
foram se mostrando valiosas. A 
questão especialmente do corti-
coide para aquele paciente que 
já está com falta de ar. A partir 
de maio e junho começaram a 
sair trabalhos mostrando que 
esses tratamentos reduziram 
a gravidade e a mortalidade da 
doença”, diz Keny Colares.

Marcelo Gurgel explica que o 
tempo trouxe esclarecimentos 
sobre a realização de intubação 
em pacientes com Covid-19. Os 
critérios utilizados foram alte-
rados no decorrer da pandemia.

“Tivemos o aprendizado do 
melhor manejo para se fazer 
a intubação. A intubação, que 
pode salvar vidas dando oxi-
gênio, também é um veículo 
para que a pessoa contraia in-
fecções subjacentes tornando o 
quadro desfavorável.”

Colares conta que o proces-
so de intubação era indicado de 
maneira precoce, logo no início 
da pandemia, mas também viu 

esse conceito mudar ao longo 
dos últimos 12 meses.

“Aquele que chegasse com 
falta de ar, já iria para o tubo. 
Aprendemos com o passar do 
tempo que existe uma série 
de outras coisas que podem 
ser feitas, de maneira menos 
agressiva, como oferecer uma 
concentração cada vez maior 
de oxigênio.”

Em novembro, o capacete 
Elmo, que funciona como um 
mecanismo de respiração ar-
tifi cial não invasivo, evitando 
a necessidade de intubação do 
paciente, foi aprovado em tes-
tes com pacientes pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa). O equipamento, criado 
no Ceará, se tornou um aliado 
no tratamento da doença.

O tempo também trouxe me-
lhorias nas orientações passa-
das à população. Inicialmente, 
a informação propagada sina-
lizava que as pessoas só de-
veriam buscar ajuda médica 
diante de sintomas mais gra-
ves, como a falta de ar. Hoje, a 
recomendação é outra.

“Nós pedimos que esse pa-
ciente seja acompanhado o mais 
cedo possível. Até para que ele 
receba as primeiras orienta-
ções. Essa pessoa deve fazer o 
teste e fi car sendo acompanha-
da. Quanto mais cedo iniciar o 
acompanhamento, os resulta-
dos tendem a melhorar. Esse é 
um ponto que mudou bastante”, 
afi rma Colares.

| PROJEÇÕES| Sem reforçar enfrentamento, 

segunda onda pode fazer mais estrago que a primeira

Aprendizados da ª onda 
podem ajudar na ª

AURÉLIO ALVES

Fortaleza segue em atenção diante 
dos casos de novo coronavírus

O aumento do número de casos 
de Covid-19 no Brasil deixa o País 
em alerta. O colapso do sistema de 
saúde em Manaus mostrou que as 
precauções com a pandemia não 
podem ser deixadas em 2020.

“Existe uma expectativa de 
que, se a gente deixar a coisa cor-
rer, como foi feito em Manaus, e 
não tomar uma providência, po-
demos ter novamente uma situa-
ção igual ou até pior do que a do 
ano passado. É a previsão que é 
feita desde o começo do ano. Se a 
gente não agir, talvez em março, 
abril e maio tenhamos, de novo, 
uma situação bastante desfavo-
rável”, é o que diz Keny Colares.

O especialista alerta que epi-
demias podem apresentar efei-
tos mais devastadores em uma 
segunda onda. Segundo Colares, 
durante a pandemia da gripe es-
panhola, que teve início em 1918, a 
segunda onda atingiu índices mais 
letais do que a primeira.

Lígia Kerr também teme o 
pior, caso o controle social não 
volte a ser estabilizado no País. 
A médica lamenta as grandes 
aglomerações geradas durante 
o período de Carnaval.

“Quem não viu, em vários lo-
cais do Brasil, festas? Pessoas de 
70 anos misturadas com pessoas 

de 20, e ninguém usando másca-
ra. Isso aí é um suicídio, as pessoas 
não estão tendo dimensão disso.”

Marcelo Gurgel acredita que o 
novo aumento do número de casos 
no Brasil tem ligação direta com o 
relaxamento dos cuidados sanitá-
rios após o País atingir o pico do 
número de casos em 2020.

“O pico, para nós, chegou por 
volta do mês de maio. Começa-
mos a ver o arrefecimento da 
pandemia, e as pessoas foram 
perdendo o medo da doença e se 
expondo mais. O Brasil em ne-
nhum momento teve um suces-
so muito grande no lockdown, 
até porque não houve comando 
único”, comenta.

Para o especialista, as aglome-
rações geradas no fi m do ano pas-
sado estão completamente ligadas 
ao crescimento do número de ca-
sos no Brasil.

“A doença, inclusive, mudou 
de comportamento. Desde ou-
tubro, quando começou o pro-
cesso eleitoral, a população viu 
a curva descendente da doença. 
Foi um período em que as pes-
soas se expuseram mais, assim 
como em dezembro, com as fes-
tas de fi m de ano e férias, isso 
tudo colaborou para o aumento 
do número de casos”.

1 ANO DE COVID-19 O VÍRUS QUE MUDOU NOSSO VIVER

CARLUS CAMPOS
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NUMEROS DA COVID NO CEARA E NO BRASIL

Numeros da covid no Ceara e 

no Brasil
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HORIZONTE

O ministro 
da Saúde, 
Eduardo 
Pazuello, 
anunciou na 
última quarta-
feira, 17, a 
previsão de 
distribuir 
cerca de 
230,7 milhões 
de doses de 
vacinas contra 
a Covid-19 até 
julho



| LENTIDÃO | O Brasil tem um bom Programa Nacional 

de Imunização (PNI), mas enfrenta falta de vacina

Luz no fi m do 
túnel ainda distante

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

Carência de doses faz vacinação 
caminhar em ritmo lento

Durante as últimas semanas, 
a esperança chegou ao Brasil em 
forma de vacina. Desde o dia 17 
de janeiro, data em que a enfer-
meira Mônica Calazans, de 54 
anos, recebeu a primeira dose 
da vacina CoronaVac, no Hospital 
das Clínicas, em São Paulo, já são 
mais de 5 milhões de brasileiros 
vacinados com a primeira dose 
de algum dos imunizantes.

Mesmo com o início da va-
cinação no País, especialistas 
acreditam que a luz no fi m do tú-
nel ainda está distante.

“Ainda estamos muito longe 
de colher os frutos como já está 
acontecendo em Israel. Clara-
mente, a doença já começa a ser 
controlada, com poucos casos 
surgindo. Nós temos a nosso fa-
vor o Programa Nacional de Imu-
nizações (PNI), que é muito bom 
para o Brasil e até melhor do que 
o de outros países ricos, mas te-
mos um problema muito limi-
tante: a falta da vacina”, explica o 
epidemiologista Marcelo Gurgel.

Israel está com a vacinação 
em estágio bastante avançado. 
Cerca de 40% da população já 
recebeu, pelo menos, a primeira 
dose da vacina contra a Covid-19. 
O primeiro-ministro, Benjamin 
Netanyahu, acredita que até o 

fi m de março toda a população 
acima dos 16 anos já estará vaci-
nada no País.

“Em Israel, caiu para 0,04% 
o surgimento de novos casos. O 
Reino Unido está passando por 
uma queda enorme, os Estados 
Unidos também. Os países ricos 
precisam entender que, enquan-
to todo mundo não for vacinado, 
mesmo que eles vacinem, o res-
tante da população estará susce-
tível a trazer a doença de novo, 
inclusive novas variantes”, expli-
ca a especialista Lígia Kerr.

O infectologista Keny Colares 
é outro especialista que acredita 
que o Brasil ainda está distante 
dessa realidade. Diante de uma 
nova crescente do número de 
casos, Colares lamenta a lentidão 
do processo de vacinação.

“Ainda estamos muito longe. A 
gente imagina, claro, no campo 
da teoria, que quando tivermos 
por volta de 50% a 70% da po-
pulação vacinada, começaremos 
a observar uma melhora signi-
fi cativa desses números. Deve-
mos estar rondando ainda 1% ou 
2% da população vacinada nes-
se momento, e boa parte dessas 
pessoas só receberam a primeira 
dose da vacina. Então, o nosso 
processo está muito lento.”

1 ANO DE COVID-19 O VÍRUS QUE MUDOU NOSSO VIVER

CARLUS CAMPOS
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FOTOS INPE/DIVULGAÇÃO

Montagem do 
Amazônia-1

| AMAZÔNIA-1 |  No fi m deste mês, primeiro satélite 100% brasileiro será 
enviado ao espaço, após ser resolvida pendência de pagamento dos bolsistas

O BRASIL 

À 1h54min de 28 de fevereiro, o primeiro satélite 
de observação da terra projetado, integrado, tes-
tado e operado totalmente no Brasil será enviado 
ao espaço. O Amazônia-1 será lançado pela missão 
PSLV-C51 da ISRO, no Centro Espacial de Satish Dha-
wan, na Índia, às 10h24min na hora local.

O satélite foi levado à Índia em 22 de dezembro, 
em 52 containeres. O satélite foi desenvolvido pelo 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE/
MCTI) em parceria com a Agência Espacial Brasilei-
ra (AEB/MCTI). O investimento é de R$ 270 milhões.

O programa enfrentou falta de pagamento dos bol-
sistas envolvidos no programa. Com o Inpe sem re-
cursos, a AEB assumiu os pagamentos por dois meses 
para não inviabilizar o lançamento. Outros profi ssio-
nais do instituto seguiam com pagamento suspenso.

ÉRICO FIRMO
ericofirmo@opovo.com.br

AVANÇOS



CIÊNCIA

Desenvolver 
o Amazônia-1 
consolida o 
conhecimento 
do Brasil 
no ciclo 
completo para 
desenvolver 
satélites 
estabilizados 
em 3 eixos.

t
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 No fi m deste mês, primeiro satélite 100% brasileiro será 
enviado ao espaço, após ser resolvida pendência de pagamento dos bolsistas
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INPE/DIVULGAÇÃO

Montagem do Amazônia-1

INPE/DIVULGAÇÃO

Montagem do Amazônia-1

O SATÉLITE

O desenvolvimento do Amazônia-1 envolveu capacitação no subsistema de Controle 
de Atitude e Órbita e Supervisão de Bordo, em contrato com transferência de 
tecnologia com a Argentina. Foi ainda desenvolvida propulsão do subsistema de 
controle de atitude e órbita na indústria nacional, ainda que com partes importadas.















O Amazonia-1 tem seis quilômetros de fi os e 14 
mil conexões elétricas. Trata-se de satélite de 
órbita Sol síncrona (polar). Será o terceiro satélite 
brasileiro de sensoriamento remoto em operação. 
Irá se juntar ao CBERS-4 e ao CBERS-4A

PERIODICIDADE
Serão geradas imagens do planeta a cada 
cinco dias. Sob demanda, poderá fornecer 
dados de um ponto específi co em dois dias. 
Esta característica é útil, por exemplo, 
em alertas de desmatamento, porque 
aumenta a chance de captar de imagens 
úteis apesar da cobertura de nuvens

CAPTAÇÃO DE IMAGENS
O Amazônia-1 possui imageador óptico 
de visada larga (câmera com 3 bandas 
de frequências no espectro visível VIS 
e 1 banda próxima do infravermelho 
Near Infrared ou NIR) capaz de observar 
uma faixa de aproximadamente 850 
km com 64 metros de resolução

MONITORAMENTO
A órbita foi projetada para possibilitar alta 
taxa de revisita, a cada cinco dias. Com 
isso, fornecerá considerável quantidade de 
informações de um mesmo local do planeta.

ÓRBITA
A dinâmica orbital foi calculada para que o 
satélite sempre cruze a linha do Equador entre 
10h15min e 10h45min do horário local, em todos 
os locais por onde estiver passando, até o fi m 
de sua operação. Isso permitirá ter as mesmas 
condições de iluminação da superfície terrestre, 
para comparação mais fi el das imagens adquiridas 
dos mesmos locais durante o ano inteiro.

VIDA ÚTIL
4 anos

O satélite é parte da Missão Amazônia. 
É o primeiro de três satélites de 
sensoriamento remoto previstos: 
Amazônia-1, Amazonia-1B e Amazonia-2.

O objetivo da missão é ter dados de 
sensoriamento remoto para monitorar 
desmatamento principalmente na região 
amazônica. Também será monitorada a 
agricultura em todo o território nacional.

Os três satélites da série Amazonia serão 
formados por dois módulos independentes: 
o módulo de serviço, que é a Plataforma 
Multimissão (PMM), e o módulo de carga útil, que 
terá câmeras imageadoras e equipamentos de 
gravação e transmissão de dados de imagens.

Com informações do Inpe e Ministério 
da Ciência, Tecnologia e Inovações

A MISSÃO

Montagem do Amazônia-1
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A 
votação acachapante na Câmara Federal, que 
confi rmou a prisão do deputado Daniel Silveira 
(PSL-RJ) determinada pelo Supremo Tribunal 
Federal (STF), é indicativo de que não mais se-
rão toleradas agressões à democracia, afrontas 
à Constituição, ataques às instituições e amea-

ças físicas contra autoridades.
A gravidade dos atos praticados por Silveira pressionaram 

seus colegas a esquecerem o espírito de corpo, evitando con-
fronto com o STF e regulando a temperatura entre os pode-
res. O fato parece ter despertado as instituições para o peri-
go que é deixar um grupo de liberticidas agindo livremente 
— tudo indica de forma coordenada —, cuja pauta política 
inclui o fechamento do Congresso e do STF e o incentivo ao 
retorno de uma ditadura militar no País. 

A mais, no caso de Silveira, há o agravante de ser ele 
um deputado, que jurou solenemente respeitar a Cons-
tituição. Portanto, parece óbvio que as ações dele estão 
fora do escopo da imunidade parlamentar ou da liber-
dade de expressão. Pois a ditadura defendida por Sil-
veira signifi ca justamente o arbítrio e o fi m de qualquer 
prerrogativa parlamentar. É uma contradição insanável 
clamar pela liberdade de expressão com o objetivo de 

liquidar justamente com aquilo que se reivindica.
Pela amostra, a Câmara pretende fazer da situação 

um caso exemplar dos limites a serem observados. Além 
da manutenção da prisão, decidida pela maioria dos de-
putados, a Mesa Diretora da Câmara representou contra 
Silveira na Comissão de Ética, cuja instauração de inqué-
rito será votada na terça-feira, processo que  pode levar 
à cassação de seu mandato.

É bem possível que o deputado não tenha avaliado bem as 
consequências de seu ato, devido aos antecedentes permiti-
dos por essa mesma Câmara, que hoje o eleva à categoria de 
“exemplo” do que não mais será tolerado. Provavelmente, ele 
imaginou que seu vídeo iria “viralizar” nas redes bolsonaris-
tas, com ele ganhando o status de seguidor fi el do presidente. 
Deu tudo errado. Agora terá de arcar sozinho com as conse-
quências de seu ato.

Lembre-se ainda que é obrigação da Procuradoria Geral 
da República levar às barras da lei aqueles que conspiram 
contra o regime democrático, mas tem feito pouco até agora.

Quanto à Câmara, resta esperar que o elã demonstrado no 
caso em tela torne-se política permanente na Casa, de modo 
a punir deputados que incorrem na falta de decoro ou que co-
metem crime. 

O exemplo do deputado Daniel Silveira

EDITORIAL

comunicacao@sindionibus.com.br

A população cresce a despeito da incapaci-
dade do planeta de acompanhar com recursos 
naturais. Além disso, migramos para cidades 
adensadas, com aglomerações. Destaque: Forta-
leza é a capital mais densa do Brasil. Agora, es-
forçamo-nos para evitar as aglomerações.

O Transporte Coletivo é di-
reito social e é indispensável 
para grandes cidades. Viabi-
liza cabermos nas vias, ocu-
pando 17 vezes menos espaço 
que o transporte individual, e 
possibilita políticas de gratui-
dades e benefícios a públicos 
distintos, além do controle 
estatal sobre a tarifa e atribu-

tos do serviço como tipo de ônibus e a relação 
entre oferta e demanda, que  resulta nos níveis 
de ocupação da frota.

É consenso mundial que o transporte coleti-
vo deve ser apoiado e incentivado. A difi culdade é 
fazer esse serviço caber no bolso dos que pagam 

passagem. Países desenvolvidos já colocaram no 
orçamento público esse suporte, conscientes que 
é justo apoiar o cidadão que usa o coletivo e que 
esses investimentos retornam com produtividade 
econômica e qualidade de vida, além da redução de 
gastos na saúde por conta de acidentes de trânsito 
e poluição. Para tentar sustentar o serviço só com 
os que pagam é preciso ser hiperprodutivo.

A pandemia amplifi cou o desafi o. Governos em 
crise fi scal se vendo obrigados a tratar com ur-
gência de uma oferta maior sem arrecadação. Es-
pecialmente nos horários de pico, que ainda não se 
conhece solução viável.

Em Fortaleza, as empresas vêm fazendo mais 
do que conseguem. Considerando nosso histórico, 
proporcionalmente à demanda atual a frota vinha 
cerca de 30% maior e recentemente houve um 
pacto para apoio estatal buscando mais um in-
cremento de frota nos horários de maior deman-
da. Isso deve trazer alívio nessa segunda onda de 
transmissão da Covid, mas é imperioso que a dis-
cussão de longo prazo continue. 

Transporte coletivo na pandemia

Presidente Executivo 

do Sindiônibus

Dimas Barreira

antoniocvasques@gmail.com

O conhecimento sobre os vírus que periodica-
mente afetam as populações permite inferir que 
seguem um padrão de evolução compatível com 
uma curva em forma de sino. Como fenômenos na-
turais têm começo, meio e um processo infi nito de 
propagação. Infi nito, ad eternum, sim, porque uma 

vez em circulação seu proces-
so de continuidade prossegue, 
mesmo com o advento de uma 
vacina. O caso do H1N1 é simbóli-
co: circula entre nós desde 2009 
e continuará circulando mesmo 
com a vacinação anual aplicada.

Acessando o último Boletim 
Epidemiológico da Prefeitura 
de Fortaleza dia 12 de feverei-

ro pode-se notar que a curva de casos na cidade 
segue a tendência de toda pandemia: uma curva 
em forma de sino, cujo ápice ou pico aconteceu em 
maio último. No ramo direito da curva, em queda 
desde as primeiras semanas de junho há elevação 

de casos a partir da segunda quinzena de outubro 
com três mini-picos, correspondendo às aglome-
rações das eleições, Natal e réveillon, e, princi-
palmente em janeiro e fevereiro, pela circulação 
comunitária da variante Manaus.

Só há duas opções para reduzir o crescimento 
da curva de uma pandemia: isolamento social rí-
gido e vacina, tendo como consequência a taxa de 
reprodução R tornar-se menor do que 1. Com bai-
xíssima cobertura vacinal, Fortaleza deverá, for-
çosamente, aumentar o nível de isolamento social. 
Apenas a decretação de toque de recolher não terá 
infl uência para deter o exponencial crescimento da 
curva da pandemia. 

Não há cobertura vacinal que permita outra op-
ção senão a decretação imediata de lockdown, como 
aconteceu no dia 8 de maio, com consequente acha-
tamento da curva de infecções e R=0,78 já no dia 31 de 
maio A partir daquela data vivenciamos momentos 
de tranquilidade até a segunda quinzena de outubro. 
Que voltem esses bons momentos. 

Toque de recolher: medida inefi caz

Doutor em Ciências 

(Unicamp)

Antonio Vasques 



WWW.OPOVO.COM.BR

DOMINGO
FORTALEZA - CEARÁ - 21 DE FEVEREIRO DE 2021 29OPINIÕES

ESTA COLUNA É PUBLICADA AOS DOMINGOS

OMBUDSMAN \ Juliana Matos Brito

O ano passado foi marcado, no mundo inteiro, por resiliência e 
capacidade de adaptação por parte das instituições de ensino supe-
rior. A pesquisa, que, junto com a inovação, constitui um dos pilares 
da alma mater das universidades, teve importância inegável nesse 
passado recente. Foi preciso manter laboratórios em pleno funcio-
namento não somente para devolver à sociedade o investimento em 
nossas atividades, como também para buscar soluções para a crise.

Tal esforço é refl etido em resultados animadores. O capacete de 
respiração assistida Elmo foi fruto de um consórcio interinstitu-
cional 100% cearense, o qual a Universidade Federal do Ceará (UFC) 
orgulhosamente integrou, e já está salvando vidas no Sistema Único 
de Saúde (SUS). Aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sani-
tária (ANVISA), reduz a necessidade de intubação em 60% e teve 65 
unidades enviadas para reforçar os recursos assistenciais em Ma-
naus (AM), capital cuja situação na pandemia é muito sensível.

Fomentadora de um ecossistema inovador, a UFC tem garan-
tido espaço entre as maiores instituições geradoras de inova-
ção de nosso Estado. Conforme dados do Instituto Nacional de 

Propriedade Industrial (INPI), de 2008 a 2017, foi a sexta instituição 
de ensino superior com o maior número de depósitos de patente 
do Brasil (219) e a primeira do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. A 
pele de tilápia como curativo biológico e o Natchup, ketchup natu-
ral à base de acerola, abóbora e beterraba, são exemplos patentá-
rios de grande sucesso.

Para ampliar o alcance das pesquisas, a UFC tem se aproximado do 
setor produtivo e investido em iniciativas que fertilizam o ambiente 
universitário com práticas empreendedoras. O ano de 2020 também 
marcou o lançamento do Condomínio de Empreendedorismo e Ino-
vação e do Parque Tecnológico da UFC, ambos com enorme potencial 
de atrair investimentos e situar a Instituição e o próprio Ceará na 
vanguarda industrial e tecnológica de empreendimentos de interesse 
mundial, como a inteligência artifi cial e o hidrogênio verde.

Por fi m, nada disso seria possível sem a valiosa colaboração de 
servidores docentes, técnico-administrativos e estudantes que, 
com elevada qualifi cação e foco indiscutível, conduzem o cotidia-
no nos laboratórios e empresas incubadas na Universidade, assi-
nam numerosas publicações e citações de impacto na comunidade 
científi ca e tanto contribuem para a elevação do nome da UFC nos 
parâmetros internacionais. n

CÂNDIDO BITTENCOURT DE ALBUQUERQUE
reitor@ufc.br  

Reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC)

UM ECOSSISTEMA INOVADOR POR NATUREZA
ARTIGO

CONTRA A DESINFORMAÇÃO, NÃO HÁ DESCANSO
 Em tempos de pandemia e de fakenews, a função do 

jornalismo de apurar, checar, analisar e levar ao leitor 
informações corretas é imprescindível. Segundo a Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS), a pandemia de Covid-19 
vem acompanhada de uma infodemia - que signifi ca “ex-
cesso de informações, algumas precisas e outras não, 
que tornam difícil encontrar fontes idôneas e orientações 
confi áveis quando se precisa”. Nesse cenário, somos nós a 
fonte principal de informação. Não podemos descansar. É 
nosso dever trabalhar dia e noite contra a desinformação.

Para combater mais esse grave problema, O POVO foi 
um dos primeiros associados ao Projeto Comprova, de 

checagem de notícias, e vem trazendo informações im-
portantes ao leitor, como a publicada na última sexta-fei-
ra sobre um vídeo manipulado acerca de uma entrevista 
do presidente da Anvisa. Para encontrar a lista de checa-
gens feita pelo O POVO dentro do Projeto Comprova, basta 
acessar www.opovo.com.br/noticias/checagemopovo/.

E quando tratamos de temas tão sensíveis quanto esse 
relacionado à pandemia e, agora, com mais restrições no 
Ceará e em Fortaleza, quando tratamos do crescimento 
de casos da Covid-19 e das questões relacionadas à eco-
nomia, precisamos de mais cuidado ainda. Pois há uma 
batalha política em jogo também.

Mas não tivemos o devido cuidado na última quinta-
feira. A editoria de Economia trouxe uma matéria sobre 
uma pesquisa encomendada pela Associação Brasileira 
de Bares e Restaurantes no Ceará (Abrasel) e titulou da 
seguinte forma: “Pesquisa revela menor infecção rela-
cionada a bares e restaurantes”. Logo no começo do texto 
continuava: “A pesquisa revela que a maioria das conta-
minações aconteceu em festas fora de casa e no transpor-
te público”. Ao pé da letra não há erro. A pesquisa indicava 
isso mesmo. Mas nosso papel é explicar, checar, ter um 
olhar crítico e levar a informação da forma mais precisa 
ao leitor. O que não ocorreu. 

ATENDIMENTO AO LEITOR

DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, 
DAS 8H ÀS 14 HORAS
“A Ombudsman tem mandato de 1 ano, podendo 
ser renovado por acordo entre as partes. Tem 
status de editora, busca a mediação entre 
as diversas partes. Entre suas atribuições, 
faz a crítica das mídias do O POVO, sob a 
perspectiva da audiência, recebendo, verificando 
e encaminhando reclamações, sugestões 
ou elogios. Ela também chefia área editorial 
focada na experiência do leitor/assinante e que 
tem como meta manter e ajustar o equilíbrio 
jornalístico a partir das demandas recebidas 
e/ou percebidas. Tem estabilidade contratual 
para o exercício da função. Além da crítica 
semanal publicada, faz avaliação interna para os 
profissionais do O POVO”.

CONTATOS

EMAIL: OMBUDSMAN@OPOVODIGITAL.COM
WHATSAPP: (85) 98893 9807

Olhar mais crítico 
para a pesquisa

O que a pesquisa da Abrasel, na verdade, 
revela é que as pessoas entrevistadas acre-
ditam que há maior contaminação em festas 
e transportes públicos. Há uma grande dife-
rença nisso. A pesquisa não revelou menor 
infecção relacionada a bares e restauran-
tes. Não sei nem se há como medir isso. E da 
forma como colocamos, levamos o leitor a 
pensar que há uma pesquisa que defi na esse 
rastreamento de onde as pessoas mais de 
contaminam. 

No comentário interno feito à Redação 
destaquei que o jornal poderia sim publicar 
as informações sobre a pesquisa, mas com 
um olhar mais crítico e informando que a 
consulta realizada pela Abrasel mostra um 
sentimento das pessoas que participaram do 
questionário, mas que não há como atestar 
que há menor infecção em bares e restauran-
tes no Ceará, como publicamos. Pelo menos 
não por esse material disponível. E que, por 
ser uma pesquisa da Abrasel, tem todo o in-
teresse de preservar o seu espaço de atuação. 

Nosso dever era apresentar a pesquisa de 
uma forma mais crítica com todas as conjec-
turas do momento. 

Nas redes sociais, nossos leitores tam-
bém não perdoaram e muitos entraram na 
brincadeira. “Fonte: dono do Bar”. “Esse tí-
tulo está errado! O correto seria ‘Pesquisa 
revela que as pessoas contaminadas acham 
que restaurantes e bares são lugares com 
menor infecção’”. “Agora com mais atenção 
a chamada do próprio jornal não está tão 
adequada. Talvez pudessem trocar para 
‘Revela que a maior parte dos entrevista-
dos acredita terem sido contaminados em 
festas, fora de casa e no transporte públi-
co’ é praticamente impossível que eles sai-
bam onde foram contaminados”. Mostra que 
nossos leitores também se incomodaram 
com a forma como demos o material.

Sobre a matéria, a editora-chefe de 
Economia, Adailma Mendes, explica que 
“realmente o título não foi exato e falhou 
em usar termo como certeza e não como 
opinião das pessoas”. “A pesquisa em si ti-
nha toda uma delicadeza por sabermos da 
fragilidade de sua captação. No entanto, 

existe muita polêmica desse setor com as 
restrições para combater a pandemia e 
vimos como válido expor a iniciativa do 
segmento, inclusive deixando à audiência 
a avaliação da consistência da pesquisa”, 
detalha Adailma. 

Leitos
Ainda em relação à pandemia do novo 

coronavírus, tenho cobrado à Redação, 
especifi camente à editoria de Cotidiano, 
mais informações sobre a quantidade de 
leitos de UTI no Estado, para que a gente 
consiga fazer a comparação da real situa-
ção do pico da primeira onda, no primeiro 
semestre de 2020, e o que estamos vivendo 
agora, com mais leitos sendo inaugurados, 
mas sem os leitos do hospital de campanha 
construído no estádio do PV. 

O editor-chefe de Cotidiano, Érico Firmo, 
destaca que chegamos a trazer esse compa-
rativo em algumas matérias, mas que é um 
assunto que vale sempre aprofundar. E, sobre 
o hospital do PV, ele comenta: “Vale o debate. 
O que acho é que a cobrança não é por aqueles 
leitos específi cos, mas por haver leitos”.
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HORIZONTAIS

Novidade no pedaço - O grupo Menu Brands lança na quinta-feira a Buoni Slice, pizzaria a vender apenas 
fatias. Sim, é spin-o  da Buoni Amici’s. O grupo chega a 10 marcas. Opera no digital,  iFood e tele-vendas, 
e presencial, no que chama de hub híbrido, na Parangaba.
Futebol - Teve costura política tricolor a manutenção do jogo de Fortaleza e Bahia pela Série A do Brasileiro.
Jogo Rápido - Segurar preço de combustível? Já vimos esse fi lme bomba antes. Lembram?

O cearense Marcus Vinícius Rodrigues teve 
uma vida curta no Governo Bolsonaro. Ficou 
de 22 de janeiro de 2019 a 26 de março 
daquele ano como presidente do Inep, o 
responsável pelo Enem. Foi quando houve 
a chamada comissão de inspeção do Enem. 
Na época, acatou as indicações e defendeu 
o uso do termo “regime militar” em vez de 
“ditadura”. No último dia 11, o jornal O Globo 
revelara que a comissão sugeriu a troca 
do termo. O grupo barrou 66 perguntas 
alegando, por exemplo, risco de “leitura 
direcionada da história”. Marcus é doutor em 
Engenharia da Produção. 

O POVO - O senhor diz ser muito mais 
adequado em uma prova constar “regime 
militar” do que “ditadura”. Por quê?

MARCUS VINÍCIUS - O debate entre os termos 
“regime militar” e “ditadura” surgiu dentro 
da comissão que criei no Inep. Nem toda 
a sociedade e historiadores brasileiros 
concordam com o termo ditadura para o 
período de 1964 a 1985. Já uma prova do 
Enem é feita para todos. Então porque manter 
um termo que pode trazer interpretações não 
confortáveis para alguns candidatos? Agora 
minha posição pessoal, independente da 
comissão é que o termo regime militar é mais 
adequado, sim. Foi um período lamentável, 
os excessos ocorreram nos dois lados. Mas 
é preciso lembrar que o movimento de 1964 
surgiu a partir de um apelo da sociedade 
diante do caos da época. Naquele momento ele 
refl etiu o sentimento da maioria da população. 
Durante o Regime Militar foi defi nido um 
norte para o Brasil, com infraestrutura e 
crescimento. Infelizmente tivemos lideranças 
dos dois lados que radicalizaram o processo. E 
o pós 1985, com a morte de Tancredo, e Sarney 
assumindo o governo foi dramático.

CEARÁ

PARACURU

NEGÓCIOS DE IMPACTO

Legislação para 
atrair market place

Cervejas com notas 
de cultura

In3 entra no radar 
da Latimpacto

O time que trabalha atração de 
investimentos para o Ceará tem 
esperança de ver estes dias a regu-
lamentação para market place no 
Estado. Disto depende uma série de 
negociações com grandes empre-
sas do setor, como Amazon, Lojas 
Americanas e Magalu.

A Terral Cervejas Especiais, 
marca idealizada dos cearenses 
Marcos Maia e João Walter Saun-
ders, radicados em São Paulo, posi-
ciona os rótulos com notas de cul-
tura, sabores e praias cearenses. 
A produção segue o regime cigano 
(sem fábrica própria). Estreou em 
2019 com a Iparana. Depois de uma 
pausa em 2020, lança em Fortaleza 
seu segundo rótulo, a Paracuru. A 
american lager foi produzida na 
HeyHo Cervejaria. Os rótulos da 
marca trazem uma poesia. O poeta 
da vez é Eduardo Escariz. O canal 
de vendas é o Instagram ( @har-
monizeemcasa).

A cearense In3 (antes In3citi) foi o 
único caso no Nordeste e um dos 10 
do Brasil no rol de 37  selecionados 
entre 120 de estudo da Latimpacto. A 
organização britânica tem braços no 
continente africano, na Ásia e está 
chegando a São Paulo. Dentre os cri-
térios para a seleção, sustentabili-
dade fi nanceira. A lista vai à mesa de 
investidores de todo o mundo aten-
tos a negócios de impacto. No caso 
da In3, um sucesso é o aplicativo 
Nina. Ajuda mulheres a se proteger 
de assédio sexual no ônibus.

HÁ OUTRAS PANDEMIAS

O 
principal deveria ser a vacina, mas é o 
avanço da Covid-19 mundo afora, depois 
do maior relaxamento nas medidas de 
isolamento social e a evolução de novas 
cepas, quem  defi nem o tom. O Brasil as-
siste a lentidão da aplicação dos imuni-

zantes frente à clara onda de contágios mais severos. 
Este contexto diz respeito de modo direto com a saúde 
das contas públicas, já em apuros. 

No ano passado, os recursos federais destinados ao 
combate da pandemia totalizaram R$ 416,04 bilhões - 
12,47% dos gastos públicos. Destes, 56% foram destinados 

à auxilio emergencial de proteção social a pessoas, 14% 
destinados a auxílio financeiro aos estados, Distrito 
Federal e aos municípios, e 8% a benefício emergencial de 
manutenção do emprego e renda. São dados da União. 

Em análise produzia pela equipe da BFA Assessoria em 
Finanças e Negócios, de Fortaleza, um alerta: em um 
ambiente ainda de incertezas, a dívida brasileira, que já 
seguia trajetória de alta, aumentou consideravelmente 
em 2020. A dívida bruta geral do governo é formada 
pelos passivos da União, estados e municípios. Em 
termos gerais, esses passivos podem ser agrupados em 
dívida mobiliária, operações compromissadas, dívidas 

bancárias e outras, e a dívida externa. “Normalmente 
divulgada em proporção (%) do PIB, a dívida bruta geral 
brasileira em 2020 bateu recorde chegando 98,59% do PIB 
em dezembro, agravando a situação fiscal”.

Ademais, aponta que a instabilidade político-
institucional, dentre outras consequências, resulta 
no aumento da desconfiança e, por conseguinte, do 
risco país, na desvalorização cambial, e em quedas nos 
investimentos. Os investimentos estrangeiros diretos 
na economia brasileira somaram US$ 34,16 bilhões em 
2020, queda de 50% frente 2019, segundo dados do Banco 
Central. Há várias pandemias.



ELE PREFERE REGIME 

MILITAR A DITADURA

JOCÉLIO LEAL
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O QUE ERA DIFÍCIL FICOU MAIS DIFÍCIL

O 
episódio da tramitação das matérias que tra-
tam da reforma da previdência municipal, nas 
primeiras semanas de funcionamento da Câ-
mara, acabará sendo importante ao processo 
de arrumação das bancadas para a legislatura 
que se estende pelos próximos quatro anos, a 

contar desde 1º de janeiro. Uma dúvida que havia, e em cer-
ta medida ainda há, é sobre o comportamento que terão os 
três vereadores do PT - Guilherme Sampaio, Larissa Gaspar 
e Ronivaldo Maia - quanto à recém-iniciada gestão de José 
Sarto. E as primeiras conclusões não parecem boas para o 
prefeito pedetista.

De certa forma, deu-se um atropelamento político à 
costura por um entendimento que coloque a bancada do PT 
numa linha de neutralidade, diante do entendimento de que 

parece impossível levá-la à base oficial de apoio a Sarto. O 
pacote que trata da política previdenciária dos servidores 
municipais, e em especial a forma como tudo foi conduzido, 
lançou os petistas à linha de frente das reações contrárias. 
Guilherme Sampaio, um dos que mais tensiona no partido 
por um posicionamento oposicionista, esteve entre as 
vozes que mais fortemente reagiram ao pacote chegado, de 
surpresa, ao Legislativo.

Configura-se aquela situação, que Sarto tanto gostaria de 
evitar, da existência de duas oposições fortes e barulhentas 
a importuná-lo, uma pela direita e outra pela esquerda, 
da qual fariam parte também os dois representantes do 
Psol na Casa - Gabriel Aguiar e Adriana do Nossa Cara. 
Até é possível dizer que numericamente insuficiente para 
impedir que as coisas possam avançar pelo voto dentro da 

Câmara, mas, na perspectiva de mobilização da sociedade 
em torno das pautas, em volume político suficiente para 
gerar muito barulho e desconforto.

A notícia é péssima, numa perspectiva de médio 
prazo, também para o governador Camilo Santana, tão 
interessado quanto o prefeito José Sarto, ou até mais 
quando se olha para os objetivos políticos próximos de 
cada um, numa boa relação entre seus correligionários 
e a gestão de um aliado em Fortaleza. A primeira prova 
envolveu um tema já normalmente explosivo e que, no 
processo de condução, tentou fazer valer uma prática que 
não costuma gerar simpatias, aquela história de “passar 
o trator”. O resultado é que aquilo que andava difícil, em 
termos de aproximação do PT com o PDT em Fortaleza, 
pode se tornar inviável.

Um cearense na CCJ
O deputado federal André Figueiredo (PDT), líder da 

Oposição na Câmara, encontrou-se com o colega governista 
Heitor Freire e provocou-lhe a se candidatar à presidência 
da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), já que a ideia é 
que seja um representante do partido dele, o PSL. “Terá meu 
voto”, garantiu, lembrando a tentativa hoje de emplacar a 
ultrabolsonarista Bia Kicis, do Distrito Federal.

Do radicalismo à conversa
Pode ter sido uma brincadeira, até porque tudo isso 

aconteceu entre risos de ambos, mas chama atenção as 
mudanças de atitude de Heitor Freire, um bolsonarista 
raiz lá atrás e que hoje foi extraído das rodas de 
conversa do grupo mais fanaticamente ligado ao 
presidente. Desde quando foi acusado lá atrás de vazar 
uma conversa com o “mito” que o deputado largou-se, 
ou foi largado, do radicalismo.

Camilo na lista de Lula
Ainda a voz que indica para onde as coisas vão e 

deixam de ir no PT, o ex-presidente Lula deu uma 
entrevista ao site Uol, na semana, e citou, de novo, o 
nome do governador cearense Camilo Santana como 
uma das boas alternativas do partido para a disputa 
presidencial de 2022. Quer dizer alguma coisa, mas 
existe o problema de convivência com os humores 
internos aqui no Ceará que nem sempre batem com o 
dele. Haveria necessidade de resolver isso antes.    

“Estamos 
passando a 

mão num ato 
irregular de 

quem deveria 
proteger a 

Constituição”
Capitão Wagner, deputado federal 
cearense, líder do Pros na Câmara, 
ao defender o voto pela anulação da 

prisão do colega Daniel Silveira (PSL), 
determinada pelo STF. Ele garante que, 
no mérito, defenderá uma punição ao 
parlamentar quando do debate no que 

considera foro correto, que é o Conselho 
de Ética da Casa

À direita do PSDB
Dos cinco votos da bancada cearense contra a prisão 

do deputado federal Daniel Silveira (PSL/RJ), na sessão da 
última sexta-feira, a que pode ter gerado alguma surpresa 
foi a de Danilo Forte, do PSDB. Seu nome estava entre os 
cinco que pressionaram a opção “não”, apesar da orientação 
partidária no sentido contrário. A verdade é que o tucano, 
um ex-militante de esquerda, reviu muitos dos seus 
conceitos ideológicos nessa sua volta à Câmara.

O “trabalhismo” em crise
Outro voto que contrariou orientação partidário o 

do deputado Pedro Bezerra, do PTB, neste caso, porém, 
com consequências já anunciada. A opção dele foi por 
votar “sim”, quando o partido recomendou que a prisão 
fosse rejeitada. Inclusive, Daniel Silveira, a caminho de 
ser expulso do PSL, já tem convite de filiação de Roberto 
Jefferson, o “dono” da sigla (desculpem a palavra) 
trabalhista, caso isso realmente aconteça.

A bola está quicando
O caso Pedro Bezerra pode se complicar mais, nas 

instâncias internas, pelo fato dele ser hoje o presidente 
estadual do PTB. Já está anunciado que haverá retaliação 
e, inclusive, que, no caso cearense, o comando muda já a 
partir da próxima segunda-feira. Aliás, no ano passado 
Jefferson já tentou tirar a sigla das mãos da família Bezerra, 
mas esbarrou na força histórica do pai de Pedro, Arnon. Não 
perderá essa chance, certamente.
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LÚCIO BRASILEIRO

E O MEU MUNDO CAIU (TOMO V)
Para dar vazão a tantos benque-
rentes que passaram pela cabana 
cumbucana, apresentamos, nes-
te domingo, mais uma resenha 
recheada de saudades palpáveis. 

Dona Maria Macêdo, que mais 
tarde batizou a Torre de Góis & 
Cesário, na Tibúrcio Cavalcan-
te, onde viveu os derradeiros de 
uma profícua existência, comple-
tamente dedicado às suas músi-
cas e à família. 

Flávio Parente, que foi um dos 
meus patrões na Rádio Iracema, 
ibope alto entre os amigos. 

Waldyr Diogo, que participando 
do grupo primaz da Federação 
das Indústrias, nunca almejou a 
presidência. 

Pintor Sergei, que com o tem-
po foi se tornando uma figura 
mística. 

Ivens Dias Branco Júnior, ape-
nas uma ou duas vezes, porém, 
sempre muito leve. 

Letinha Sampaio, que se sepa-
rou do marido, todavia, conti-
nuando sempre amiga. 

Maurício Xerez, que, em nome 
do Edson Queiroz, veio me con-
vidar para integrar a equipe do 
Diário do Nordeste. 

Célio Fontenele, uma das perdas 
do 2021. 

Dona Luíza Távora, que não ti-
nha mais Virgílio, porém, trazen-
do um de seus irmãos, Heitor. 

Teixeirinha, único varão de Pe-
rillo Teixeira, um tanto baqueado 
pela tramitação cardíaca. 

Meus compadres muito amados 
Maria Teresa e Jório da Escóssia. 

Cláudio Targino, com quem for-
maria duo musical no mar de 
Aruba, solo eu e violão ele.

Reginaldo e Norma Rangel, que 
me proporcionaram minha pri-
meira recepção em Cumbuco.

Bolivinha Gadelha, partinte 
prematuro. 

Antônio dos Santos, para quem 
tive de arrumar às pressas uma 
coca-cola uiscável.

Pedro Gurjão, pioneiro da TV Ci-
dade de Patriolino. 

Adolfo e Miloca. 

Wilson Ibiapina, dos primeiros 
jornalistas cearenses transpor-
tados para Brasília, onde chegou 
a posto de subchefia no Jornal 
Nacional. 

Danilo Marques, cuja conversa-
ção tanto impressionou o indus-
trial cearense de São Paulo Luiz 
Eduardo Campello. 

Educador Oto de Sá Cavalcante e 
Guida, que participaram do jantar 
do Armando Falcão, com a presen-
ça do governador Virgílio Távora. 

Meus queridos vizinhos Lúcia e 
Manoel Milfont. 

GUIDA e Oto Sá Cavalcante

AS NOTÍCIAS REPRODUZIDAS NESTA 

SEÇÃO OBEDECEM À GRAFIA DA 

ÉPOCA EM QUE FORAM PUBLICADAS.

Há 35 anos Há 65 anos Há 75 anos
1986.CIDADES

Pistoleiros ameaçam 
Jaguaretama

A população de Jaguaretama 
vive hoje um clima de tensão 
e insegurança por conta da  
presença naquele município 
de um grupo de pistoleiros 
que tenciona matar todo o 
destacamento de Polícia local. 
Isso em vingança da  morte do 
também Pistoleiro  “Paulinho”. 
São sete homens fortemente 
armados e que no momento 
estão escondidos na mata.

1956.COMBATE

Às portas da Operação 
Santarem

As tropas do exército não entraram 
imediatamente em ação, primeiro o 
recurso da persuasão. São as armas 
para a captura da cidade paraense. 
Estava programado para hoje a 
retomada de Santarem pelas forças 
do governo. A Marinha, entanto, 
alegando defeito em um de seus 
navios, adiantou a operação por 24 
horas. Será uma operação combinada 
para evitar hostilidades com os 
praças e ofi ciais  revoltados.

1946.CIDADES

Ação enérgica contra 
os “morcegos”

Continuam os aumentos 
de preços em Fortaleza. 
Diariamente sucedem-se as 
majorações, tornando o custo 
de vida em nossa capital, 
cada vez mis elevado. De 
acordo com as informações 
obtidas, podemos assegurar 
que a elevação nos preços virá 
apenas aumentar os lucros 
dos proprietários dos cafés em 
detrimento da população.

Lustosa da Costa e Verônica. 

Marília Studart, que pernoitou 
na Pensão do Frade. 

Banqueiro José Afonso San-
cho Júnior. 

Barão Silvino Cabral, paqueran-
do Roberta Mayorana, caçula do 
dono do Império Liberal de Belém. 

Paulinho Moraes, um dos pio-
neiros da Escola Unidos do Natal. 

Luiz Fernando da Câmara Cas-
cudo, filho do grande folclorista. 

Tancredo Carvalho, que me ti-
rou das cinzas televisivas, me 
fazendo quase fundador da Jan-
gadeiro, que primeiramente co-
municou. 

Márcio Távora, filho do Edival 
das Pastas, que se tornaria genro 
do coronel Adauto Bezerra. 

Odete e Paulo Aragão.
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EXISTE AMOR NA BEIRA MAR?

C
osmeticamente falando, a Beira 
Mar está com uma maquiagem 
linda. Daquelas que você fi ta e 
se agrada beaucoup com os con-
tornos e retornos sedutores.   

O desenho nouveau já se 
sobrepõe à memória da penúltima Beira Mar e 
só fotografias e a experiência dos mais vividos 
irão chafurdar saudades.

Na primeira vez que repisei a Beira Mar, 
depois do redesenho, pensei em Miami. Aquele 
sol branco na pupila de uma mãe-da-lua. 
Nunca fui lá, é vero. Só experimentei com Al 
Pacino em Scarface e seu perturbado Tony 
Montana.

Nada a ver com Miami. É a Beira Mar de 
Fortaleza, uma das esquinas mais belas do 
Atlântico. Não é estapafúrdio bairrismo. 

Quem é parido num mar desse não pode dizer 
que é infeliz. É fortunoso, mas há avaros que se 
apossaram das dunas quando existiam ali, da 
praia e até da maresia. 

Há alguns dias resolvi andá-la de ponta a 
ponta, na área retocada. Pra olhá-la no ínfimo 
e saber o que sinto, agora, pela outra Beira Mar.

Vi que amor ainda me arrebata por causa do 
mar grande, por causa do mar aberto que mete 

medo e vontade de ir com ele. Mas continua a 
sensação de que se fosse o mar, eu ia embora 
de Fortaleza.

E carregava a praia, o sol e a maresia juntos. 
Não é muxoxo. São anos de maus tratos, 
de juras sem verdade e, costumeiramente, 
violência degradável.

Olhando bem de perto, a reforma não 
beneficiou o mar nem quem nele habita ou 
voando nas águas. Foi boa para quem caminha, 
pra quem vende, para quem navega, para 
quem vem de fora, pra quem joga frescobol, 
para os hotéis...

Foi boa até para os carros que terão uma via 
panorâmica exclusiva, de 40 km a velocidade, 
entre a praia, os pedestres e os ciclistas. 
Pra que mesmo esse desnecessário? Basta 
a já existente no paralelo dos hotéis e dos 
condomínios de luxo...

E o mar, naquela beira do mundo, pouco 
recebeu e terá de engolir mais lixo, mais coco e 
cocô, urina e fumaça.

Ficou bonita, mas ainda insustentável 
para quem perdeu a rebentação e área de 
espraiamento no aterro de vários donos.

Basta a gente andar e sair mapeando as 
novíssimas e caducas construções. Pensei que 

velhos problemas seriam saneados (a palavra 
é apropriada).

Ainda há ilhas em que o Município, não se 
sabe por qual motivo, nem tocou. Quer um 
exemplo? Em frente ao Ocean Palace, há um 
oásis de nins indianos, pés de castanholas e 
coqueiros.

Embaixo deles a reforma passou longe e 
grandes barracas com jardins agradáveis 
e saneamento precário continuam do 
jeito que eram antes. É um pedaço público 
“particular”?

Vários quiosques e restaurantes (barraca 
não é o sinônimo apropriado) ganharam 
outro desenho arquitetônico. Mas outros 
permanecem como dantes. E há neles uma 
entulhada de madeiras, camburões, tralhas, 
pias, coisas e regos...

Mudou, porém falta tanto! Está bonita, 
mas abocanhou um pedaço do mar. Há  
bosta de cachorro rico no plástico ou no 
tênis e a Cidade que se rebola no lixo ainda 
desce para o Atlântico.     

A gente se acostuma e termina apreciando. 
Resmunga, rumina, pesa, pondera e, no 
final, se contenta com o que “dão”. Vai ter até 
roda gigante! Não sei o que o mar pensa...

Olhando bem de perto, a reforma da Beira Mar não 

benefi ciou o mar nem quem nele habita ou voa nas águas

ARTE
CARLUS
CAMPOS
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|Série A| Com grande atuação de rodriguinho, Fortaleza 
soFre goleada em ConFronto direto Com o Bahia e segue 
soB risCo de queda

A angústia tricolor persis-
te. Sem espírito de decisão 
no confronto direto contra 
o rebaixamento, o Fortale-
za foi goleado por 4 a 0 pelo 
Bahia, ontem, na Arena Cas-
telão, pela penúltima rodada 
do Campeonato Brasileiro, e 
prolongou a indefinição sobre 
a permanência na Primeira 
Divisão em 2021.

O duelo tricolor era cerca-
do de expectativa pela disputa 
das duas equipes na luta con-
tra o descenso. O Leão do Pici 
contou com força máxima, 
com os retornos de Juninho e 
Luiz Henrique, enquanto o Es-
quadrão de Aço teve as voltas 
de Douglas e Gilberto. O meia 
Rodriguinho, porém, foi quem 
roubou a cena na noite no Gi-
gante da Boa Vista.

Com a presença de um ar-
mador em campo e a veloci-
dade dos atacantes de lado, o 
Tricolor de Aço esperava re-
petir o desempenho ofensivo 
dos últimos embates dentro 
de casa, mas viu a estratégia 
do time baiano prevalecer. 

afonso.ribeiro@opovo.com.br
Afonso ribeiro

ESPORTES

Com uma linha defensiva re-
forçada, o Bahia explorou os 
contra-ataques e viu o cami-
sa 10 brilhar com participação 
direta em todos os gols.

Logo aos seis minutos, Nino 
Paraíba recebeu bola na ponta 
direita com liberdade e cru-
zou para Rodriguinho, livre, 
cabecear colocado e abrir o 
placar. Os donos da casa ten-
taram responder quatro mi-
nutos depois, quando Paulão 
aproveitou falta cruzada por 
Juninho e bateu de primeira 
para carimbar a trave.

Daí em diante, o Bahia con-
seguiu chegar mais vezes - e 
com mais perigo - ao ataque, 
enquanto o Fortaleza esbarra-
va no sistema defensivo adver-
sário e arriscava arremates de 
fora da área. Ainda na primei-
ra etapa, Gilberto fez o goleiro 
Felipe Alves trabalhar duas ve-
zes. Do outro lado, Romarinho 
e Juninho experimentaram 
chutes de longa distância, sem 
susto para Douglas.

No segundo tempo, os visi-
tantes administraram a van-
tagem nos 15 minutos iniciais 
e depois liquidaram a fatura. 
O volante Ronaldo recebeu 
passe de Rodriguinho na pon-
ta direita da área, em contra
-ataque, e carimbou a trave 
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Fortaleza
4-3-3: Felipe alves; Gabriel 
dias (tinga), Quintero, Paulão 
e Bruno Melo; Felipe, Juninho 
e luiz Henrique (Mariano 
vázquez); romarinho (osvaldo), 
Wellington Paulista (ronald) e 
david (Bergson)
Técnico: enderson Moreira

Bahia
5-3-2: douglas; Nino Paraíba, 
ernando (Juninho), lucas 
Fonseca e Matheus Bahia; 
Patrick, ronald e Gregore; 
rossi (thiago), Gilberto 
(Gabriel Novaes) (daniel) 
e rodriguinho (Juninho 
Capixaba)

SÉRIE A 2020

 rodriguinho, aos 6 min/1T, aos 
16 min/2T, aos 20 min/2T, e 
rossi, aos 35 min/2T (bAH)

Local: arena Castelão, em 
Fortaleza/Ce
Data: 20/02/2021
Árbitro: luiz Flavio de oliveira/
SP
Assistentes: danilo ricardo 
Simon Manis/SP e Miguel 
Cataneo ribeiro da Costa/SP
cartões amarelos: luiz Henrique, 
Gabriel dias e Mariano vázquez 
(For); ronaldo, Matheus Bahia 
e thiago (BaH) técnico: dado 
Cavalcanti
cartão vermelho: Felipe (For)
público e renda: jogo de portões 
fechados em decorrência da 
pandemia do novo coronavírus

0x4

ficHA TécnicA

GOLS

do Leão. Romarinho, em chute 
para fora, Felipe e Juninho, 
em finalizações defendidas 
por Douglas, arriscaram pela 
equipe do Pici.

Aos 16 minutos, em lance se-
melhante ao do primeiro gol, 
o Bahia saiu trocando passes 
da defesa, Nino Paraíba rece-
beu com liberdade, observou a 
infiltração de Rodriguinho na 
área e cruzou para cabeçada 
certeira do meia, que ampliou 
o placar. Três minutos depois, 
Rossi foi derrubado na área 
por Felipe - o volante recebeu 
o segundo cartão amarelo e 
acabou expulso. Rodriguinho 
viu Felipe Alves defender o pê-
nalti, mas aproveitou o rebote 
para balançar as redes pela 
terceira vez.

Por fim, aos 33 minutos, o 
camisa 10 foi derrubado na 
área por Paulão, em novo pê-
nalti a favor do Esquadrão. 
Desta vez, Rossi ficou respon-
sável pela cobrança na marca 
da cal e converteu.

O resultado deixa o Fortale-
za à beira do Z-4, na 16ª po-
sição, com 41 pontos. Para se 
livrar do rebaixamento ainda 
nesta rodada, a equipe do Pici 
agora depende de tropeços de 
Vasco da Gama-RJ e Goiás nos 
jogos de hoje.

1, 2, 3 e 4...  
Vexatório, Leão

forTALeZA é goLeADo peLo 
bAHiA, no cAsTeLão, e poDerÁ 

cAir pArA A série b
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Flamengo e Inter
fazem a “final”
| DECISÃO | Caso o InternaCIonal vença os CarIoCas, a taça do 
BrasIleIrão seguIrá para porto alegre. o Flamengo terá de 
venCer os gaúChos e apostar na últIma rodada 

Flamengo e Internacional 
fazem hoje um confronto deci-
sivo pelo título do Campeonato 
Brasileiro. A partida será rea-
lizada às 16 horas (de Brasília), 
no Estádio do Maracanã. Se o 
Inter vencer é campeão por 
antecipação. Faltando duas 
rodadas para o término da 
competição, o Colorado lidera 
com 69 pontos conquistados, 
e o Rubro-Negro - que quer o 
título de bicampeão Brasileiro 
- aparece em segundo com um 
ponto a menos.

A partida entre as duas equi-
pes representa também um 
duelo de estilos dentro de cam-
po. Enquanto os cariocas se 
destacaram pela postura ofen-
siva ao longo do Brasileirão, 
os gaúchos chegam bem para 
a reta final por conta da boa 
atuação defensiva.

Segundo levantamento feito 
pelo Footstats, o time treinado por 
Rogério Ceni é a equipe que mais 
acerta finalizações no torneio, com 
uma média de 6,7 por jogo. 

Já o Inter, de Abel Braga, é a 
time que menos sofre chutes 

certos na competição, apresen-
tando a média de 3,4 por partida.

Além disso, o Rubro-Negro 
foi responsável por marcar 65 
gols em 36 confrontos, o que 
ilustra o melhor ataque do 
campeonato. O Colorado, por 
sua vez, sofreu 33 gols no mes-
mo número de duelos e possui 
a principal defesa ao lado do 
Palmeiras. 

O jogo de logo mais será en-
tre o time que melhor ataca 
contra a equipe que mais se 
protege.

E é no sistema defensivo que 
o Internacional terá um im-
portante desfalque. O zagueiro 
Víctor Cuesta recebeu o ter-
ceiro cartão amarelo contra o 
Vasco e está suspenso.

Ontem, o time gaúcho en-
cerrou o último treino no CT 
Parque Gigante. Depois de uma 
semana movimentada de pre-
paração, Abel Braga comandou 
exercício técnico no gramado e 
uma atividade recreativa. 

Para o confronto contra 
o atual campeão brasileiro, 
Abel Braga terá os retornos 

de Zé Gabriel, Uendel, Patrick 
e Leandro Fernandez. O time 
viajou ontem à tarde para o Rio 
de Janeiro.

No Flamengo, o volante 
Willian Arão está relacionado 
para o jogo contra o Interna-
cional, neste domingo, mas 
provavelmente não jogará o 
clássico decisivo. 

Apesar de Rogério Ceni ter 
incluído o nome do volante Wil-
liam Arão na lista,  o jogador se 
recupera de uma fratura em 
um dedo do pé direito sofrida 
na última quinta-feira.

O nome de Arão na lista de 
relacionados chama atenção. 
Ele recebeu alta hospitalar 
na sexta-feira de manhã e foi 
reavaliado pelo Flamengo no 
mesmo dia. Ele se recupera em 
casa. A chance de entrar em 
campo é remota.

Quem ficou fora da lista foi 
o atacante Michael. De acor-
do com assessoria do Fla-
mengo, o atacante sofreu um 
corte no dedão do pé esquer-
do antes do treino de ontem. 
(Gazeta Esportiva)

QUINA Nº 5496

04 17 54 66 80

mEGA-SENA Nº 234

03 04 11 40 42 58

17 39 22 45 70 37 51 

TImEmANIA Nº 1603

Bangu-rJ

06 14 09 19 25 11 22 

DIA DE SorTE Nº 421

agosto

O Ferroviário segue sem ven-
cer no Campeonato Cearense 
2021. No segundo jogo do certa-
me, ontem, o Tubarão da Barra 
ficou no empate em 1 a 1 com o 
Atlético-CE. Com o resultado, o 
time coral é o penúltimo coloca-
do, com um ponto.

Os gols da partida, disputada 
no estádio Domingão (Horizon-
te), saíram no segundo tempo. O 
Ferroviário fez primeiro, aos 13 
minutos, com Yuri. Ele desviou a 
bola de cabeça após cruzamento 
na grande área. A Águia da Pre-
cabura empatou cinco minutos 
depois, em cobrança de pênal-
ti. O lateral-esquerdo Emerson 
derrubou Wanderson na grande 
área. O próprio atacante cobrou 
e converteu.

O empate fez o Atlético cea-
rense assumir a liderança 
temporária da primeira fase 
do Estadual, com 4 pontos em 
três jogos. Pacajus, Guarany-S 
e Barbalha estão com a mesma 
pontuação, mas perdem no sal-
do de gols. Os dois primeiros, 
no entanto, possuem um jogo a 
menos que a Águia.

Os dois tropeços do Ferroviá-
rio foram como visitante. O Tu-
barão ainda não jogou no Elzir 
Cabral, sede do time. Na coletiva 
do pós-jogo, o técnico Francisco 
Diá pediu reforços. O grupo atual 
conquistou a Taça Fares Lopes há 
uma semana.

“A diretoria sabe (da necessi-
dade de contratação), mas a gen-
te tem procurado no mercado e 
não tem encontrado. Os grandes 
jogadores estão empregados. 
Agora, não adianta ficar lamen-
tando, tem que ir com os jogado-
res que temos. Alguns oriundos 
da base, mas há dificuldade por-
que é jogo a cada dia. A lesão de 
Reinaldo prejudicou. A gente tem 
sentido a falta de um meia”, ana-
lisou Francisco Diá. 

O Ferroviário volta a campo 
pelo Campeonato Cearense/2021 
na próxima terça-feira, 23, con-
tra o Guarany-S, no Elzir Cabral, 
às 15h30min.

Em Juazeiro do Norte, no es-
tádio Mirandão, Icasa e Crato fi-
caram no 1 a 1 na outra partida 
pelo Campeonato Cearense. 

Lisvaldo Daniel abriu o pla-
car para o Icasa, aos 3 minutos 
do primeiro tempo. O empate do 
time cratense ocorreu aos 38 mi-
nutos, também da primeira eta-
pa, quando Leone marcou.  

O Icasa ocupa a segunda co-
locação do Estadual com quatro 
pontos ganhos depois de uma vi-
tória e um empate. O Crato, que 
teve Leone expulso, é o último co-
locado com um ponto.   

Ferroviário 
segue sem 
vencer
no estadual

No Domingão 

alexandre vidal / Flamengo/direitos reservados

pArA ser campeão pelo Flamengo, rogério Ceni 
terá de vencer o inter e levar a decisão para a última 

rodada do Brasileirão
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Coritiba
4-3-3:  Arthur; Jonathan, 
Rhodolfo, Sabino (Henrique 
Vermudt), G. Biro (Luiz 
Henrique); Nathan 
(Hugo Moura), Matheus 
Bueno, Mattheus Oliveira 
(Cristiano); Neilton, Robson, 
Osman (Ricardo Oliveira). 
Téc: Gustavo Morínigo

Ceará
4-2-3-1: Richard; Eduardo, 
Tiago, Klaus, Bruno 
Pacheco (Kelvyn); Charles, 
Pedro Naressi (Wescley); 
Lima (William Oliveira), 
Vina, Léo Chú (Rick); Felipe 
Vizeu (Saulo Mineiro). Téc: 
Guto Ferreira

SÉRIE A 

Local: Couto Pereira, em 
Curitiba-PR
Data: 20/2/2021
Horário: 18h30min
Árbitro: Marcelo de Lima 
Henrique-RJ
Assistentes: Rodrigo 
Figueiredo Henrique Correa-
RJ e Carlos Henrique Alves 
de Lima Filho-RJ
VAR: Rodrigo Carvalhaes de 
Miranda-RJ
Cartões amarelos: Nathan 
(COR)
Jogo sem torcida por causa 
da pandemia da Covid-19

0X2

FICHA TÉCNICA

Gols: 5min/2T - Vizeu recebe 
cruzamento de Léo Chú, 
corta zagueiro e bate pro gol; 
28min2T - Naressi dá passe 
de calcanhar para Saulo 
Mineiro, na grande área, 
finalizar

GOLS

JOKA MADRUGA/AE

CEARÁ NA 
SUL-AMERICANA
| BRASILEIRÃO |  COM VITÓRIA SOBRE O CORITIBA, NO 
COUTO PEREIRA POR  A , O CEARÁ CONFIRMOU A VAGA NO 
TORNEIO INTERNACIONAL EM 

O Ceará está ofi cialmente de volta 
à Copa Sul-Americana. A vaga para o 
torneio continental foi carimbada on-
tem, com a vitória por 2 a 0 sobre o Co-
ritiba, no Couto Pereira.

O triunfo fez o Vovô chegar aos 49 
pontos, melhor pontuação do clube na 
Série A de pontos corridos. Além da 
campanha histórica, o Alvinegro ter-
minará o Campeonato Brasileiro como 
melhor time do Nordeste.

A vitória sobre o já rebaixado Coxa 
Branca só começou a acontecer no se-
gundo tempo, após Guto Ferreira cor-
rigir alguns defeitos do Ceará em cam-
po, principalmente a troca de passes 
perto da grande área.

Nos primeiros 45 minutos, o Alvi-
negro teve difi culdade na criação. A 
melhor chance veio aos 23 minutos, 
quando Felipe Vizeu deu passe na en-
trada da área para Lima, que fi nalizou 
rasteiro, mas o goleiro Arthur defen-
deu. Fora isso, o Vovô apostava em 
cruzamentos e não conseguiu chances 
de fi nalizar na grande área adversária.

Mesmo sem aparente motivação, o 
Coritiba teve mais volume de jogo na 
primeira etapa. A equipe paranaen-
se chegou a marcar um gol logo no 
primeiro minutos, com Mattheus Oli-
veira, mas o atleta estava em posição 
irregular. Foram sete fi nalizações do 
Coxa só na primeira etapa e 16 cortes 
do Ceará.

O Coritiba chegou a marcar mais 
um gol, aos 37. Neilton acertou um bola 
colocada, de fora da área, mas o árbi-
tro de vídeo detectou que no início da 
jogada a bola tinha saído pela linha de 
fundo, portanto o lance foi invalidado.

Depois do intervalo, o Vovô voltou 
sem alterações, mas com uma postu-
ra diferente, mais agressiva. A troca 
de passes ganhou mais velocidade e 
as tabelas começaram a aparecer. Aos 
6 minutos, Léo Chú avançou pela es-
querda e cruzou para Vizeu, na grande 
área. Com um toque ele ajeitou e cor-
tou um zagueiro, depois chutou fi rme. 
Nos dois lances seguintes, ele teve a 
chance de ampliar, em chute de fora 
da área e cabeçada, mas a bola passou 
para fora.

À frente do placar, o Ceará passou 
a controlar mais a partida. O Coxa 
passou a investir em chutes de longa 
e média distância, enquanto o Vovô 
passou a penetrar mais na grande 
área adversária.

Aos 20 minutos, Guto Ferreira lan-
çou William Oliveira e Saulo mineiro a 
campo. O segundo deixaria sua marca. 
Em mais uma troca de passes rápidos, 
já aos 28, Pedro Naressi recebeu bola 
na meia lua e tocou com o calcanhar 
para Saulo, de cara para o gol, fi nalizar.

Com o placar construído, o restante 
do jogo foi praticamente protocolar. O 
Ceará aguarda agora até quinta-fei-
ra, quando recebe o Botafogo no Cas-
telão para a última partida da Série A 
2020. Como fatores motivantes estão 
aumentar o próprio recorde na eli-
te e fi car na melhor posição possível 
na classifi cação, pois isso interfere na 
parte de cotas baseada em meritocra-
cia (campanha). 

BRENNO REBOUÇAS
brennoreboucas@opovo.com.br

FESTA para Felipe Vizeu que 
abriu o placar para o Ceará 

diante do Coritiba



SEGUNDA-FEIRA
22/02
Aurora aceita abrigar Ritinha e Ruyzinho. Rubinho combina um encontro com 
Carine e mente para Bibi. Edinalva sofre com o estado de Abel. Zu sugere que 
Ritinha possa estar na casa de Bibi, e Joyce decide visitar o neto. Ritinha visita 
Zeca, quando policiais chegam ao hospital. Cibele conversa com Ruy. O agiota 
ameaça Silvana.

TERÇA-FEIRA
23/02
Rubinho encontra com Carine. Caio e Jeiza celebram sua viagem. Simone 
conta a Ivan que Cláudio voltará para o Brasil. Cibele tenta subornar a 
família de Zeca, e Abel e Nazaré repreendem a menina. Jeiza afirma a Zeca 
que ele precisa revelar tudo o que sabe à polícia. A polícia avisa a Caio que 
descobriram o paradeiro de Rubinho. Cibele conta a Ruy e Eugênio que Ritinha 
é bígama.

QUARTA-FEIRA
24/02
Joyce sequestra Ruyzinho. Bibi agride Carine e confronta Rubinho. O agiota 
rende Silvana com uma arma e leva objetos da casa como garantia para a 
dívida. O juiz concede a guarda provisória de Ruyzinho a Joyce e Eugênio. 
Jeiza descobre que Caio foi noivo de Bibi. 

QUINTA-FEIRA
25/02
Ritinha enfrenta Joyce, que chama a polícia para garantir seu direito à 
guarda de Ruyzinho. Ruy presta depoimento. Werneck e os policiais cercam 
a casa de Rubinho e Caio e Selma se preocupam com Bibi. Silvana decide 
usar o dinheiro de Bibi para repor o desfalque do agiota e aplacar as dívidas 
de Eurico. Ruy se recusa a deixar que Ritinha visite o filho. Werneck rende 
Rubinho.

SEXTA-FEIRA
26/02
Rubinho é preso e Bibi pede ajuda a Alessia para voltar ao Rio de Janeiro. 
Jeiza intercede por Ritinha, mas Joyce e Zu despistam a policial para proteger 
Ruy. Bibi chega à casa de Alessia. Biga conhece João. Ivan é agredido na rua.

SÁBADO
27/02
Ivan é socorrido, e transeuntes avisam a Joyce e Eugênio. Bibi descobre que 
Kikito não sabe onde Rubinho enterrou seu dinheiro. O médico anuncia a 
Joyce que Ivan perdeu o bebê. Garcia e Elvira apoiam a campanha de Ritinha 
contra Ruy. Irene procura Eugênio.

*Os capítulos podem sofrer alteração de edição. 
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SEGUNDA-FEIRA 
22/02
Nadi pressiona Terá para se casarem. Abrão aceita o desafio proposto por 
Dnin-Sim. Abrão cai na armadilha do príncipe. O sumo-sacerdote Kissare acaba 
sendo vítima da maldade de Morabi. Amat recebe Terá e Nadi. Ela fica chocada 
com a pretensão do marido. Amat fica decepcionada com a proposta de Terá. 
Amat aceita a presença de nadi. 

TERÇA-FEIRA
23/02
Kissare é socorrido e operado. Amat sai a procura de Abrão. Gurik pede a mão 
de Danina a Sharur. Morabi se preocupa ao saber que a cirurgia de Kissare foi 
bem-sucedida. Sunuabum arma um plano contra a família do rei. Abrão é en-
contrado. Ele desafia o príncipe. Morabi tenta silenciar Kissare. Amat enquadra 
nadi.

QUARTA-FEIRA 
24/02
Morabi não consegue realizar seu plano contra Kissare. Hasabia não se confor-
ma com a atitude de Nidana contra Terá e Amat. Amat fica aliviada ao desabafar 
com Nadi. Abrão aceita novo desafio proposto por Dnin-Sim. Nadi planeja contra 
Amat. Dov observa Abrão e o príncipe. nadi e Enlila armam plano para Terá se 
casar com a sacerdotisa. Morabi foge do palácio. na prisão, Hod não suporta as 
agressões de Ekur.

QUINTA-FEIRA 
25/02
Danina revela que Gurik não é o pai da criança. Kissare tenta se lembrar de algo 
antes do acidente. Morabi é questionado antes de deixar a cidade. Terá chega 
para a grande festa da rainha e avisa que seus filhos também sumiram. Nadi 
anuncia seu casamento com Terá, mas são interrompidos por Amat trazendo 
Harã. O menino avisa que Abrão e Dnin-Sim foram levados.

SEXTA-FEIRA 
26/02
Harã se mostra decepcionado com Terá. Sunuabum ameaça Abrão e Dnin-Sim. 
Kissare não entende o desespero de Morabi. Terá discute com nadi. Danina con-
ta aos pais que está grávida de Terá. Amat e Terá se apoiam. Abrão e Dnin-Sim 
tentam escapar.  
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